
Muzeji Hrvatskog zagorja 
Samci 64 
Gornja Stubica 
 
Ur.broj: 01-383/22 
U Gornjoj Stubici 8. 7. 2022. 
 
 
Z A P I S N I K 
sa šesnaeste sjednice Upravnog vijeća  
 
 
Održana: : 8. srpnja 2022. godine (petak) s početkom u 16.07 sati u prostorijama uprave Muzeja 
Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64. 
 
Nazočni: Goranka Horjan, Željka Bosnar Salihagić (online), Miran Bojanić Morandini, Vlatka Filipčić 
Maligec, Lorka Lončar Uvodić, Jurica Sabol i Robert Glivar 
 
Prijedlog dnevnog reda: 
 
1. Usvajanje dnevnog reda, 
2. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća, 
3. Prijedlog plana i programa rada Muzeja Hrvatskog zagorja za 2023. godinu, 
4. Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu – REBALANS I 
financijskog plana redovne i programske djelatnosti Muzeja Hrvatskog zagorja, 
5. Izmjene plana javne nabave za 2022. godinu, 
6. Suglasnost, prijenos prava upravljanja Vile Kumrovec na Općinu Kumrovec, 
7. Nove cijene ulaznica, vodstva, radionica i audio-vodiča, 
8. Pitanja i prijedlozi. 
 
 
Ad. 1. 
Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo predloženi dnevni red. 
 
Ad. 2. 
Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća. 
 
Ad. 3. 
Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće s prijedlogom Plana i programa rada Muzeja Hrvatskog zagorja 
za 2023. godinu.  
 
Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo 
ODLUKU 
o prihvaćanju Plana i programa rada Muzeja Hrvatskog zagorja za 2023. godinu.  
Dio je zapisnika te će se objaviti na web stranicama Muzeja. 
 
Ad. 4. 
Voditelj knjigovodstveno – računovodstvenog odjela Muzeja Hrvatskog zagorja podnio je Izvještaj o 
izmjenama i dopunama REBALANS I financijskog plana redovne i programske djelatnosti Muzeja 
Hrvatskog zagorja  
 
Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo 



ODLUKU 
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Rebalansa I financijskog plana redovne i programske djelatnosti 
Muzeja Hrvatskog zagorja  
Dio je zapisnika te će se objaviti na web stranicama Muzeja. 
 
Ad. 5. 
Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće s Izmjenama i dopunama plana javne nabave za 2022. godinu. 
 
Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo 
ODLUKU 
o prihvaćanju Izmjene i dopune plana javne nabave za 2022. godinu. 
Dio je zapisnika te će se objaviti na web stranicama Muzeja. 
 
Ad. 6. 
Upravno vijeće većinom glasova (suzdržana Vlatka Filipčić Maligec)  suglasilo se s prijedlogom Općine 
Kumrovec da se nekretnina upisana u zemljišnim knjigama kao k.č. br. 870 k.o. Razvor (Vila 
Kumrovec), vlasništvo Republike Hrvatske s pravom upravljanja i korištenja Muzeja Hrvatskog zagorja 
preda na korištenje Općini Kumrovec. U svezi navedenog Općina Kumrovec dužna je ishoditi 
potrebne suglasnosti od nadležnih ministarstva.  
Upravno vijeće smatra da je potrebno posebnim ugovorom između Muzeja Hrvatskog zagorja i 
Općine Kumrovec urediti pitanja muzejske građe i drugih pokretnina koje su smještene u Vili 
Kumrovec.  
 
Ad. 7. 
Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće s prijedlogom Odluke o cijenama ulaznica, stručnih vodstava, on 
line vodstvima, muzejsko-edukativnim radionicama i korištenju audio vodiča. 
Odluka o novim cijenama primjenjivala bi se od 1. kolovoza 2022. godine. Upravno vijeće primilo je 
na znanje navedenu odluku. 
 
Ad. 8.  
Ravnatelj je obavijestio Upravno vijeće da je iz Dvora Veliki Tabor u skladište izmještena građa od 
Stefana Lupina. Muzej će platiti skladištenje u trajanju od tri mjeseca o čemu je obaviješten vlasnik 
građe. Navedena građa je bez dokumentacije o preuzimanju bila smještena u Velikom Taboru i 
zauzimala nam prostor u depoima. 
Ravnatelj je obavijestio Upravno vijeće da će prvo ročište na sudu protiv Vlaste Krklec za nadoknadu 
štete muzejima biti tijekom srpnja. 
Ravnatelj je obavijestio Upravno vijeće da će sljedeća sjednica biti u zadnjoj trećini srpnja.  
Predsjednica Upravnog vijeća zaključila je u 18.17 sati sjednicu Upravnog vijeća Muzeja Hrvatskog 
zagorja. 
 
 
 
Zapisničar: 
Bruno Kovačić 
 
 

Predsjednica Upravnog vijeća: 
dr. sc. Goranka Horjan 

 


