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Sud razriješio

ravnateljicu
MHZa

Ravnateljica Muzeja
zagorja Vlasta
Krklec presudom Upravnog
suda u Zagrebu
je dužnosti.
V. d. ravnateljice Muzeja
imenovana je Nadica
voditeljica Dvorca
Veliki Tabor. Upravni
sud je presudu o poništavanju
rješenja o imenovanju
Vlaste Krklec
MHZa donio
na temelju tužbe Goranke
Horjan, nekadašnje
ravnateljice, protiv rješenja
Hrvatskog

razriješena

Jagarčec,

ravnateljicom

Ministarstva kulture

iz veljače 2014. objavio je
portal Zagorje International.
*ks
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NOVI MAROF Nakon gotovo dvije godine rada dovršena monografija

Povijesni dokument nastao
vrijednim volonterskim radom
Grad Novi Marof
konačno ima

reprezentativni
povijesni
dokument, koji
na jednom mjestu
pokazuje bogatstvo
i vrijednost svoga
kraja
Jelena Šaško

se

- Cilj nam je bio da
ljudi upoznaju s prošlošću

Novog Marofa,
da se izradi suvenir
koji bi najbolje predstavio
Novi Marof, a kako
je riječ o prvoj monografiji
odnosno

sportskim klubovima, za
koje postoje pisani tragovi
još iz vremena od kada se
počela voditi arhiva pa sve
i

do danas

- kazala je Kukec.

Drugi dio monografije
iznimno smo na to donosi popis od 23 naselja u
rekla
Madeleine
Novom
Marofu. Svako
je
ponosni
grada,

naselje

Kukec, glavna urednica

monografije „Novi Marof,
nekad i danas" koja
je predstavljena u velikoj

dvorani Kulturnog

centra

Ivan Rabuzin.

Znamenitosti na
jednom mjestu
Monografija, koja je
nastajala gotovo dvije
godine,

sastoji se od dva

dijela.

U prvom dijelu autori
općenito govore o svim

naseljima na području
grada te općenitim

značajkama,

ima svoje mjesto u
i brojne informacije,
primjerice, poznate osobe
rođene
i živjele u gradu.
su
koje
Zatim su pobrojani i
i arheološki predmeti
koji potječu iz nekog od naselja,
a nalaze se ih u nacionalnom
ih gradskim muzejima.
Definitivno nije pitanje
hoće li svi Novomarofčani
pročitati ili uzeti ovu
knjigu u ruke, ali svako bi ju
domaćinstvo u Novom Marofu
trebalo imati zaključila
monografiji

karakteristikama,

-

životinjama,

povijesnim
značajkama ovoga kraja,
kao i tradicijskom
Također, tu
su i podaci o udrugama

graditeljstvu.

Sredinom 20. stoljeća kroz Novi Marof prolazila je
odnosno žičana željeznica koja je izgrađena u ljeto
1948. godine. Njezina je glavna funkcija bila povezivanje
kamenoloma u Ljubešćici i rudnika ugljena u
Ivanovom Polju sa željezničkom stanicom u Novom
Marofu. Tako se ubrzao prijevoz ugljena i snizila se cijena
proizvodnje. Žičara je prolazila od željezničke stanice
u Novom Marofu preko sela Ključ do središta
Djeca i hrabriji mladići žičaru su koristili kako
bi se u praznim kontejnerima odvezli do Ljubešćice.

žičara,

rovova.

povijesni

-

-

je Kukec.

prirodnodruštvenim

etnografskim značajkama,
kao i značajnijim stvarima
o Novom Marofu.
U tom se dijelu može
naći mnoštvo podataka o
autohtonim biljkama i

Žičana željeznica preko Ključa

Monografiju

financijski
potpomognuli

Rezultat rada mnogih
Monografiju „Novi Marof,

Svečanom predstavljanju
monografije nazočili su

nekad i danas" čije su pomoćnik ministra zdravlja
Denis Kovačić, saborski
izdavanje financijski potpomognuli
Josip Križanić,
Grad Novi Marof
Novog Marofa
i Turistička zajednica grada
Siniša
Jenkač te njegovi
Novog Marofa, moći će
zamjenici Ivan Tuk i Ivica
se kupiti u Turističkoj
Novog Marofa za Šantek, kao i Elizabeta Dolenec,
gradonačelnik

zajednici

100 kuna.

Grad i TZ, moči

kupiti

U neposrednoj je blizini naselja Madžarevo obilan
izvor vode, po kojem je tamošnje naselje Topličica dobilo
ime. U XIX. je stoljeću obitelj Erdody na području
današnjeg naselja Topličica imala bazen koji je koristila
za vlastite potrebe i rekreaciju.

zastupnik

„Novi Marof,
nekad i danas"
čije su izdavanje

če se

Erdodyjev bazen u Topličici

za 100

kuna

Oton Iveković i Novi Marof

- Monografija je konačno

vani i vrlo smo ponosi
na nju. Na projektu je radilo
jako puno građana Novog
Marofa. Drago nam je što je
taj poziv prihvatilo puno ljudi
i svi su surađivali u
fotografija, pripremi
tekstova i ostale građe.
Sav rad bio je volonterski
te nam je drago da možemo
predstaviti djelo od 300ak
stranica koje predstavlja
cijeli povijesni razvoj Novog
Marofa rekla je Renata
Horvatić, voditeljica ureda
Turističke zajednice grada
Novog Marofa.
prikupljanju

Naivna umjetnost na prostoru Grada Novog Marofa
doživjela je vrhunac nakon osnutka Hlebinske
škole u prvoj polovici XX. stoljeća. Uz Ivana
Rabuzina i Mirka Račkog zapažena umjetnička
ostvarenja u novomarofekom kraju postigli su i
Franjo Klopotan i Stjepan Hajduk. Iako je rođen u
Klanjcu, akademski slikar Oton Iveković (1869. 1939. određeno je razdoblje svog života bio povezan
s Novim Marofom. Pretpostavlja se da je tamo
boravio u vrijeme kada je kupio dvorac Veliki Tabor.
slikarske

direktorica Turustičke

zajednice Varaždinske

županije.

U Kuturnom centru
Ivan Rabuzin predstavljena
je i izložba koja je postavljena
kao popratni sadržaj,
nadopuna samom

odnosno

sadržaju

i programu predstavljanja

monografije. Na njoj
su predstavljene slike koje
nisu ušle u monografiju.
Svečanost je također uveličana
glazbenom izvedbom
Sabine Vuradin, učenice 5.
razreda, koja je na klaviru
izvela skladbu Johana
Bacha „Dvoglasna
invencija" te nastupom klape
Marof.
Sebastiana
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ŠKOLSKIM PROJEKTOM 0 POVIJESTI ZNAČAJU STARIH ZAGORSKIH HIŽA, MALI ĆE
STUBIČANCI PREDSTAVLJATI SVOJU ŠKOLU NA ŽUPANIJSKOJ SMOTRI PROJEKATA
I

hiža
jučer, danas, sutra
Zagorska
Jelena Klanjčić
GORNJA STUBICA
je važno

i čuvati

cijeniti

našu

kroz svoj
Kolikozagorsku

tradiciju,

su školski projekt naučili
učenici 3-b razreda Osnovne
škole Matije Gupca.
hiža jučer, danas,
"Zagorska

sutra" od razrednog se

projekta

pretvorio u školski
projekt s kojim će nastupiti
na Županijskoj smotri projekata,
31. ožujka u Stubičkim
Toplicama.

Slamnati krovovi na
koje možeš nasloniti
rame
Ideja

ovim projektom u tome postavili dobre
temelje, rekla je učiteljica Razum

je, kaže njihova učiteljica,
nastala na satu hrvatskog

jezika još prošle školske
godine, kada su učenici

čitali tekst Paje Kanižaja

o

staroj kućici na kojoj su "krovovi
bili vrlo niski i k tome
još od slame, dimnjačari nisu
smjeli pušiti, ali si mogao
na krov nasloniti rame" Stoga
su učenici odlučili istražitikako
su u njihovom kraju

izgledale stare drvene kućice
i ima U ih još po selima.
- Interes za ovu temu među
učenicima bio je velik. Počeli
su postavljati mnogo pitanja,
a da bismo projekt ostvarili,

proveli smo i anketu kako
bismo istražili u kakvom
su stanju naše zagorske hiže

i postoji li među ljudima
da se one očuvaju,

Važno je da djecu odgajamo na način da
smo mi sami odgovorni za očuvanje svog
zavičajnog identiteta i mislim da smo

interes

obnove

i iskoriste u turističke

svrhe - ispričala nam je Anita

Razum učiteljica 3-b
koja je djeci tijekom
realizacije projekta bila veli¬
razreda,

ka podrška. Kako bi doznali
što više o povijesti, ali i
budućnosti

starih hižica,

petnaestero

učenika mnogo je
vremena provodilo "na
otkrivajući priče svojih

ZA PROBU, UCENICI SU PRED UZVANICIMA PREDSTAVILI SVOJ PROJEKT

KOJIM ĆE NASTUPITI NA ŽUPANIJSKOJ SMOTRI PROJEKATA

Učenici

me, uz dobro održavanje, baš
kao i današnji krovovi mogao
trajati 30 do 40 godina dodala
je učiteljica Razum.

Hižakovcu,

koja je reprezentativni
primjer zagorske hiže i
života na selu te je jedina u
ovom području "škopom pokrita"
Posjetili smo mnoge
zagorske hiže, no nijedna,
osim Gupčeve hiže, nije
prekrivena slamom. Otkrili
smo da je teško doći do ražene
slame, a i taj posao znali
bi odraditi samo rijetki, vrsni
majstori. Iako je krov od sla¬

Očuvanje
zavičajnog identiteta
Kroz priče i fotomaterijal,
učenici su osmislili projekt
koji ne govori samo

0

tome

kako su nekada izgledala stare
zagorske hiže i u kakvom
su stanju danas, već i 0 njihovoj

budućnosti

i potencijalu

da se iskoriste u turističke
svrhe. Bilo im je jako

zanimljivo istraživati te su
na kraju rekli kako su puno
naučili. A to se vidi i po tome
koliko dobro barataju materijom
kaže učiteljica. A što
su sve naučili i koliko su dobro

odradili projekt, učenici
su pokazali prošlog tjedna u
školi na javnom predstavljanju
svog uratka. Mia, Filip,
Luka, Jana

i Antonija u ime

S

OŽUJKA

za

potrebe projekta,
istraživali
povijest
zagorskih
hiža, posjetili
najpoznatije
zagorske hiže
u Zagorju i
otkrivali imaju
li mladi danas
interesa za
održavanjem
i uređivanjem
svojih starih
obiteljskih hižica

terenu"

djedova i baka te sumještana
o nekadašnjem životu
u starim hižama, a posjetili
su i Staro selo Kumrovec te
u Gornjoj Stubici Etno selo
Dišeča starina i rodnu kuću
Rudolfa Perešina u Jakšincu,
no najviše ih se dojmila rodna
kuća Matije Gupca u

su,

31.

15

učenika koji su osmislili

i realizirali projekt,

predstavili

su ga pred svojim učiteljicama,
ravnateljicom, kao
i načelnikom, velečasnim te

predstavnicima udruga. Vrijedni
učenici sami su izradiI

li i magnetiće s motivom za¬

gorske hiže koji bi mogli biti
vrlo originalan suvenir
Projekt je imao za
cilj da bude poticaj široj
kako bi se osvijestio
ovaj problem i naše zavičajno
Zagorja.

zajednici,

No,

blago ostalo sačuvano.
najvažnije je da smo po¬

stigli to da djecu odgajamo
na način da smo mi sami
za očuvanje svog
odgovorni

zavičajnog

identiteta i mislim
da smo ovim projektom u
tome postavili dobre temelje
- zaključila je ponosno
učiteljica Anita Razum.
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Erasmus u OŠ Podrute

Grade se mostovi među hrvatskim , slovenskim
norveškim regijama
sklopu projekta The Bridge ( Building
Resources and Innovation to Develop
Global Education ) iz programa Erasmus od
22. do 26. veljače Osnovnu školu Podrute
posjetili su učenici i učitelji iz Osnovne
škole Pivka iz Slovenije te iz Tranevagen
Ungdomsskule iz Norveške.
U

i

Obj. 01.03.2016. 18: 40
Print

Izdvojeno

Riječ je o projektu koji se u Osnovnoj školi
Podrute provodi od 1. rujna 2015. pa sve do
31. kolovoza 2018. godine. U projektu sudjeluju učenici šestih , sedmih i osmih
razreda matične i područne škole. Osim hrvatske škole u projektu sudjeluje još
8 škola i to iz Ujedinjenog Kraljevstva , Nizozemske , Norveške , Slovenije,

Španjolske , Francuske , Poljske i Italije.

0

Sviđa mi se

Intervju

Dnevni info

ZZJZ Varaždinske županije

Manji broj novooboljelih od
gripe

Tagovi

Donatori SDP-a

Članovi županijskog SDP-a
Osnovna

škola

disciplinirano donirali stranku
Mladi

zajednice

snaga

Projekt ʺokidačʺ za veću
Podrute

projekt

aktivnostih mladih
80.000 eura

„ Spašena “ Sajkova hiža

Erasmus
Plaća

The

Bridge

Najviše u zračnom prijevozu ,
najmanje u kožarskoj industriji

Slovenija
Norveška

Tema projekta je izgradnja „ mostova “ između različitih regija promičući
demokraciju, dijalog , mir i poštovanje , a najvažniji zadaci projekta su

suradnja između nastavnika i učenika , poticanje kreativnosti , razvijanje
jezičnih vještina učenika, razvijanje svijesti o medijima , stjecanje novinarskih
vještina , poticanje ljubavi prema literaturi , razvijanje čitalačke pismenosti ,
mobilnost učenika i nastavnika , promocija vlastite zemlje i kulture. Projekt
uključuje izradu digitalnih novina koje će biti poveznica svim aktivnostima koje
će se provoditi jer će u njima biti prikazani svi rezultati ( fotografije , članci ) . Kroz
period od tri godine učenici će pripremiti 9 izdanja novina obuhvaćajući vijesti iz
različitih područja ( sport, povijest , znanost , književnost, gastronomija, kultura ,
tehnologija , zdravlje , astronomija , zabava … ) .

Kutije za razvrstavanje otpada
od sada u školi u Cestici

Otvoreni natječaji Arene
Varaždin

Vikend

u srcu

Like osvojio/la

je...

Portal aktualno.hr nagrađuje
vjerne čitatelje

„ Čekam

Vas u Varaždinu“

2015. godina rekorda –

Peugeot najprodavanija marka
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gospodarskih vozila

u

Hrvatskoj
Na gablec, pizzu i jela po

narudžbi ,te proslave u Bistro
Time Out Arene Varaždin

Objavljen trajno otvoreni
poziv : Interreg V-A Slovenija

Unutar samog projekta postoje i manja partnerstva kojima je cilj rješavanje
zajedničkih problema , npr. trilateralnom partnerstvu Slovenije , Norveške i
Hrvatske zajednički je cilj razvijanje čitalačke pismenosti učenika pa je tako
čitav susret održan u Osnovnoj školi Podrute bio posvećen čitanju i
knjigama. Tema susreta bile su legende te su se učenici kroz razne radionice
upoznavali s legendama o vješticama vilama, vitezovima vikinzima. Učenici su
tako čitali ili prepričavali legende iz svoje zemlje , slušali su predavanje Tibora
Martana koji proučava legende o vješticama i vilama novomarofskog kraja ,
razgledom Varaždina upoznali su se i s legendom o požaru u Varaždinu ,
posjetivši Veliki Tabor doznali su za legendu o Veroniki Desinić , razgledom
Gornjeg grada te sudjelujući u turi Gornjogradske coprnice saznali su mnoštvo
informacija i legendi o vješticama grada Zagreba.
i

–

Hrvatska

Pogledajte pregled slobodnih

radnih mjesta !

i

Fabrica Graphica

kreativna

tvornica grafika sa stavom

D Management

Kompletna

idejna rješenja za online svijet

SVI POSLOVI
STOLAR/STOLARICA

Poslodavac : BONAC d.o.o.
Mjesto rada : DONJI KNEGINEC, VARAŽDINSKA
ŽUPANIJA

TESAR/TESARICA

Poslodavac : Edilnova d.o.o.
Mjesto rada : GAČICE, VARAŽDINSKA
ŽUPANIJA

ZIDAR/ZIDARICA
Poslodavac : Edilnova d.o.o.
Mjesto rada : GAČICE, VARAŽDINSKA
ŽUPANIJA

Nakon zanimljivih legendi

i

dobivenih informacija , učenici su sudjelovali u

KONOBAR/KONOBARICA U CAFFE-NOĆNOM

likovnoj radionici kojoj je rezultat slikovnica s likovima iz odabranih legendi;
sudjelovali su u informatičkoj radionici na kojoj koristeći program Hot
potatoes izradili brojne kvizove vezane uz sam sadržaj legendi ; u kemijskoj
radionici Hokus pokus bili su im prikazani brojni pokusi, kasnije su ih sami

BARU AMADEUS

Poslodavac : DIES VENERIS 23 d.o.o.
Mjesto rada : IVANEC , VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

i

izvodili , a to je naravno bila korelacija s vješticama koje su spremale razne
čarobne napitke ; u radionici Pričam ti priču na neverbalan su način trebali
ispričati odabranu priču ; sudjelovali su i na radionici u kojoj su ih upoznali s
najučinkovitijim strategijama čitanja te u brojnim drugim aktivnostima u školi
izvan nje od kojih su ih se najviše dojmile igre u šumi ( utrka na metlama ,
traženje blaga pomoću karte i kompasa) .

SOBOSLIKAR/SOBOSLIKARICA
Poslodavac : VLAŠIĆ DN USLUGE d.o.o.
Mjesto rada : KELEMEN , VARAŽDINSKA
ŽUPANIJA

i

ZIDAR/ZIDARICA
Poslodavac : LOMI D.O.O.
Mjesto rada : DONJA VIŠNJICA , VARAŽDINSKA

Nakon uspješnog susreta u Hrvatskoj učenike i učitelje iz Osnovne škole
Podrute očekuju susreti u Sloveniji , Norveškoj , Francuskoj , Poljskoj , UK-u i

ŽUPANIJA

Italiji .
TESAR/TESARICA

Poslodavac : LOMI D.O.O.
Mjesto rada : DONJA VIŠNJICA , VARAŽDINSKA

www.aktualno.hr

ŽUPANIJA

BRAVAR-MEHANIČAR/BRAVARICAMEHANIČARKA

Poslodavac : LOMI D.O.O.
Mjesto rada : DONJA VIŠNJICA , VARAŽDINSKA
ŽUPANIJA

Vezane vijesti...

TESAR/TESARICA

Poslodavac : " KOL
"
VIŠNJICA
Mjesto rada : GORNJA VIŠNJICA , VARAŽDINSKA
GRADNJA

GORNJA

ŽUPANIJA

OŠ Podrute u

Škola u Podrutama

Nastavljaju se

Projekt zdrave

projektu vrijednom
400 tisuća eura

rješava problem
( ne ) čitanja

edukacije za
ravnatelje

prehrane na Prvoj
osnovnoj

RADNIK/RADNICA NA TAPECIRANJU

STOLICATAPETAR/TAPETARKA

Poslodavac : SITIS d.o.o.
Mjesto rada : LEPOGLAVA , VARAŽDINSKA
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Stranica/Termi

Naslov: SMIJENJENA NAKON TUŽBE BIVŠE RAVNATELJICE Vlasta Krklec razriješena s
Autor: MojeVrijeme.hr
Rubrika/Emisija:
Površina/Trajanje:

Žanr: Internetsko izvješće
1,00

Naklada:

Ključne riječi: VLASTA KRKLEC
http://www.croportal.net/novosti/SMIJENJENA_NAKON_TUZBE_BIVSE_RAVNATELJICE_Vlasta_Krklec_razrijesena_s_mjesta_ravnateljice_Muzeja_Hrvatskog_zagorja-3811557
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Stranica/Termi

Naslov: Razriješena ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja VlastaKrklec
Autor:
Rubrika/Emisija:
Površina/Trajanje:

Žanr: Internetsko izvješće
1,00

Naklada:

Ključne riječi: VLASTA KRKLEC, NADICA JAGARČEC, MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA
http://www.croportal.net/kultura/Razrijesena_ravnateljica_Muzeja_Hrvatskog_zagorja_Vlasta_Krklec-3811245

Ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorjaVlasta Krklec prsudom Upravnog suda u Zagrebu
razriješena je dužnosti, a vršiteljicom dužnosti ravnateljice Muzeja imenovana je Nadica
Jagarčec
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Stranica/Termi

Naslov: SMIJENJENA NAKON TUŽBE BIVŠE RAVNATELJICE Vlasta Krklec razriješena s
Autor:
Rubrika/Emisija:

Žanr: Internetsko izvješće
1,00

Površina/Trajanje:

Naklada:

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, VLASTA KRKLEC, NADICA JAGARČEC,
http://www.jutarnji.hr/vlasta-krklec-razrijesena-s-mjesta-ravnateljice-mhz-a/1531482/

Twitter

Facebook

GDJE SAM?
»

Život i stil

Sport

Vijesti
Naslovnica

Mobile Jutarnji

Film TV
i

Naslovnica

»

Glazba

Kultura

»

Prava pitanja

Knjige

Umjetnost

i

Spektakli

Umjetnost i dizajn

Biznis

Kultura

Profil knjiga

Kazalište

Autoklub

D&D

Doktor

Dobra hrana

Globus

Oscar revija powered by CineStar
umjetnost | slikarstvo | Iggy Pop | kultura |

dizajn

SMIJENJENA NAKON TUŽBE BIVŠE RAVNATELJICE Vlasta Krklec razriješena

s

mjesta ravnateljice Muzeja Hrvatskog zagorja

MUZEJI & KARIJERE

SMIJENJENA NAKON TUŽBE BIVŠE
RAVNATELJICE Vlasta Krklec razriješena s mjesta

ravnateljice Muzeja Hrvatskog zagorja

NAJČITANIJE

TOP PREPORUKE

ZLOSTAVLJANA CURICA
NAPISALA OPROŠTAJNO
PISMO Uzdrmana majka na
rubu: ' Dječak, sin
poznatog sportaša,
maltretira je od drugog
razreda, sve je lukaviji u

FOTO : HRVATI PROVELI
10 DANA U PAKLU SIRIJE
' Ne možete se pripremiti
za ono što će vas
dočekati , samo gledate u

nebo... '
LAŽNI BESKUĆNIK ŽICA
NOVAC I ZARAĐUJE VIŠE
OD PREMIJERA !
Nevjerojatna priča o
milijunašu s ulice koji je
razgnjevio prave
beskućnike

tome...'
MISTERIOZNA SMRT
NJEMAČKOG PUSTOLOVA
Oplovio svijet u samoći ,
nitko ga nije vidio 7
godina, a onda su ga našli
u stanju koje je šokiralo

KONJI , ODOJCI , JANJAD ,
KRUMPIRI Kako su šverceri

sve

poljoprivrednim rječnikom
pokušali preveslati
policajce

LAŽNI BESKUĆNIK ŽICA
NOVAC I ZARAĐUJE VIŠE
OD PREMIJERA !
Nevjerojatna priča o
milijunašu s ulice koji je
razgnjevio prave
beskućnike

Damir Krajač

Autor Hina

Objavljeno prije

:

:

2

min

Vlasta Krklec imenovana je na dužnost ravnateljice MHZ-a u
veljači 2014. nakon provedenog natječaja , a na dužnosti je
zamijenila dotadašnju ravnateljicu MHZ-a Goranku Horjan
ZAGREB
Muzeja Hrvatskog zagorja Vlasta Krklec razriješena je
dužnosti na temelju presude Upravnoga suda , koji je poništio rješenje o njezinu
imenovanju na temelju tužbe muzejske savjetnice Goranke Horjan protiv rješenja
Ministarstva kulture iz veljače 2014. godine , priopćeno je u utorak iz Muzeja.
Ravnateljica

Na temelju toga utvrđeno je da na raspisanom natječaju
nitko od prijavljenih kandidata nije izabran te će se

VEZANE VIJESTI

Vijesti
FOTO: TITO VIŠE NIJE NA
PANTOVČAKU Uklonjena bista
Josipa Broza predana
Muzejima Hrvatskog zagorja
,

UZBUNA ZBOG 6 METARA
VISOKOG KIPA
NEANDERTALCA U KRAPINI
' Izgleda kao veliki gnom i

karikatura !'

/

EPH

ZLOSTAVLJANA CURICA

NAPISALA OPROŠTAJNO
PISMO Uzdrmana majka

rubu : Dječak , sin
poznatog sportaša,
maltretira je od drugog
razreda , sve je lukaviji u
tome... '
na

'

ŽIVOTNA DRAMA BIVŠE
ZVIJEZDE DINAMA I
VATRENIH ' Dobio sam
borbu protiv najgore
bolesti zaplakao kada sam
nakon šest mjeseci vidio
loptu! '
NAPOKON PROGOVORIO
Po prvi put se javio
tragični krivac za
izbacivanje Dinama iz Lige
prvaka i otkrio pravu istinu

OSTALO SAMO PREZIME

AKTUALNO

Orepić bocnuo
Karamarka zbog prozivki

Do imenovanja ravnatelja Muzeja Hrvatskog zagorja na
temelju ponovljenog natječaja , vršiteljicom dužnosti
ravnatelja Muzeja imenovana je Nadica Jagarčec ,
i

Vlasta Krklec imenovana je na dužnost ravnateljice
MHZ-a u veljači 2014. nakon provedenog natječaja , a na dužnosti je zamijenila
dotadašnju ravnateljicu MHZ-a Goranku Horjan. Krklec je na mjesto ravnateljice
došla s mjesta voditeljice Muzeja krapinskih neandertalaca.
Horjan je kao ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja vodila završila projekt izgradnje
opremanja Muzeja neandertalaca u Krapini, muzeološku koncepciju Dvora Veliki
Tabor , predsjednica je Europskog muzejskog foruma od 2012. članica Izvršnog
odbora Svjetske muzejske organizacije ICOM-a. Trenutačno je ravnateljica
Etnografskog muzeja u Zagrebu.
i

i

i

KREACIJE KOJIMA
GRUDNJAK NE TREBA
Borna Rajić sako je
odjenula na golo tijelo , a
Izabela Martinović na
sestrin koncert došla je u
prozirnoj haljini

i

stoga natječaj ponoviti.

dosadašnja voditeljica Dvora Veliki Tabor predsjednica
Stručnoga vijeća Muzeja Hrvatskog zagorja , kažu u
Muzeju.

VIDEO : IMA SAMO SEDAM
MJESECI , A VEĆ JE
POKAZAO DA JE HRABAR
I BORBEN ' Imao je srčani
udar , počeo se gasiti , ali
onda se dogodilo čudo! '

o

MUP-u

ISPOVIJEST
TITOVOG UNUKA
'Živim kao pas.
Žena me je

Marić pred Poreznu
upravu postavio dva
glavna zadatka

upropastila , novce
potrošila , auto
prodala. Molim za
koricu kruha '

Tepeševa stranka bi vojni
rok a on sam
je služio
Još vijesti
s

totalno

,

tportal.hr

PROCURILI

INTRIGANTNI ŠPIJUNSKI
DOKUMENTI IZ PRIVATNOG
ARHIVA Dosad nepoznate
pikanterije iz Titova života

Muzeji Hrvatskog zagorja obuhvaćaju Dvor Veliki Tabor, klanječku Galeriju Antuna
Augustinčića , Muzej krapinskih neandertalaca , Muzej seljačkih buna u Gornjoj
Stubici Muzej " Staro selo " u Kumrovcu.
i

SLOVENSKA POLICIJA

OBJASNILA ZAŠTO
MIGRANTIMA NESTAJU
SATOVI , NARUKVICE ,

Broj preporuka : 0

Pošalji mailom

Ispiši

Prijavi sličnu priču

Facebook

Twitter

NOVAC... ' Ne pljačkamo
ih , sve je po zakonu! '

ARHIVA ČLANAKA
PON
1

UTO

Ožujak

SRI

ČET

PET

SUB

NED

2016

SUĐENJE U SPLITU
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Stranica/Termi

Naslov: Razriješena ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja Vlasta Krklec
Autor:
Rubrika/Emisija:

Žanr: Internetsko izvješće
1,00

Površina/Trajanje:

Naklada:

Ključne riječi: MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA, VLASTA KRKLEC, NADICA JAGARČEC,
http://www.tportal.hr/kultura/kulturmiks/418441/Razrijesena-ravnateljica-Muzeja-Hrvatskog-zagorja-Vlasta-Krklec.html

VIJESTI

BIZNIS

KULTURA

SPORT

MAXtv

GADGETERIJA

MAGAZIN

LIFESTYLE

PORTAL PLUS

SERVISI

KULTURNA POLITIKA

ZLATKO HASANBEGOVIĆ

MONSTRA

I

GLAS

Hrvatska animacija
na festivalima u
Portugalu i SAD-u

KNJIŽEVNA NAGRADA TPORTALA

Pula

+10

KNJIŽEVNOST

FILM

KAZALIŠTE

IZLOŽBA

NAGRADNJAČE

REŽIRA U HNK-U

24 SATA POSLA

OSCARI 2016.

NAGRADA T-HT @ MSU.HR

Osvojite ulaznice za
film Brooklyn

Paolo Magelli o

Michelangelov
David očišćen za
pola milijuna eura

Zašto je

film o
pedofiliji u Crkvi

Snježana Pintarić
Muzej treba
partnera i sponzora

'

'

Hasanbegoviću
Zagrebu snovima i
,

,

:

oduševio
Akademiju ?

kazalištu

kojim dijeli istu
viziju i vrijednosti
s

KULTURMIKS

PRESUDOM UPRAVNOG SUDA

Razriješena ravnateljica Muzeja
Hrvatskog zagorja Vlasta Krklec
Like

Share Sign

Up to see

Tweet

what your friends like.

0
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:

,
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11 44 25

1.3.2016 11 44

381.3.2016
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Ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja Vlasta Krklec prsudom Upravnog suda u
Zagrebu razriješena je dužnosti a vršiteljicom dužnosti ravnateljice Muzeja
,

NAJČITANIJE

NAJNOVIJE

BRZA PROŽDRLJIVICA

Kradljiva vidrica voli ribu

imenovana je Nadica Jagarčec
Upravni sud je presudu o poništavanju rješenje o imenovanju Vlaste
Krklec ravnateljicom Muzeja Hrvatskog zagorja donio temeljem tužbe

VEZANE TEME

MONSTRA

,

muzejske savjetnice Goranke Horjan protiv rješenja Ministarstva kulture
iz veljače 2014. godine javlja portal Zagorje International.
,

:

Vlasta Krklec
Muzej hrvatskog zagorja

I

GLAS

Hrvatska animacija na
festivalima u Portugalu i SAD-u

Nadica Jagarčec
Goranka Horjan
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Slijedom toga utvrđuje se da na raspisanom natječaju nitko od

BOLJA OD MARIJE

prijavljenih kandidata nije izabran te će se natječaj ponoviti.

Lučić Barroni pobjedom otvorila
WTA Monterrey

,

Like

16K

Do imenovanja novog ravnatelja Muzeja Hrvatskog zagorja na temelju
NE TREBA GA ŽALITI ?

ponovljenog natječaja vršiteljicom dužnosti ravnateljice Muzeja
,

Fernando Alonso je platio cijenu
svoje bahatosti!

Hrvatskog zagorja imenuje se Nadica Jagarčec dosadašnja voditeljica Dvora Veliki Tabor te

'

,

'

predsjednica Stručnog vijeća Muzeja Hrvatskog zagorja.
Podsjetimo Ministarstvo kulture Vlastu Krklec je za novu ravnateljicu Muzeja Hrvatskog zagorja

VANITY FAIR PARTY

,

Čuvena zabava u znaku lijepih

imenovalo u veljači 2014. godine. Krklec je do imenovanja bila voditeljica Muzeja krapinskih

holivudskih trudnica

neandertalaca a na mjestu ravnateljice Muzeja Hrvatskog zagorja zamijenila je dotadašnju
,

ravnateljicu Goranku Horjan.

Sviđa vam se članak ?

0

0

Preporučite ga prijateljima putem ovih servisa

Tweet
:

Like

VIŠE

S

DOMIDIZAJN.HR

Malo žensko carstvo od 28 kvadrata

Amelie ima novi vizualni identitet
Video : Recesijska obnova kupaonskih
pločica

Kako živimo : U posjetu obitelji Perica

IMAŠ LI KAKVO MIŠLJENJE

O

OVOJ TEMI?

BUDI PRVI I KOMENTIRAJ TE POKRENI RASPRAVU.

KOMENTIRAJ PRVI

Čitajte još
VIJESTI

Alejandro Inárritu je drugu godinu zaredom
vlasnik Oscara za najboljeg redatelja

GADGETERIJA

SPORT

Najveća Android
HDZ u plusu SDP i Most u
,

minusu
VELEPOSLANICA

Lučić Barroni pobjedom
otvorila WTA Monterrey
NE TREBA GA

JOŠ VIJESTI.HR VIDEA

konferencija drugi put u
Zagrebu !
JEDNOSTAVNO JE
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Stranica/Termi

Naslov: Vlasta Krklec razriješena s mjesta ravnateljice Muzeja Hrvatskog zagorja!
Autor: Mladen Mandić
Rubrika/Emisija:
Površina/Trajanje:

Žanr:
1,00

Naklada:

Ključne riječi: DVOR VELIKI TABOR, GALERIJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA, MUZEJI
http://www.zagorje-international.hr/index.php/2016/03/01/vlasta-krklec-razrijesena-s-mjesta-ravnateljice-muzeja-hrvatskog-zagorja/

Temeljem tužbe muzejske savjetnice Goranke Horjan protiv rješenja Ministarstva kulture iz
veljače 2014. godine, Upravni sud u Zagrebu donio je presudu kojom se poništava rješenje
o imenovanju Vlaste Krklec ravnateljicom Muzeja Hrvatskog zagorja. Slijedom toga,
utvrđuje se da na raspisanom natječaju nitko od prijavljenih kandidata nije izabran te će se
natječaj ponoviti.
Do imenovanja novog ravnatelja Muzeja Hrvatskog zagorja na temelju ponovljenog
natječaja, vršiteljicom dužnosti ravnateljice Muzeja Hrvatskog zagorja imenuje se Nadica
Jagarčec, dosadašnja voditeljica Dvora Veliki Tabor te predsjednica Stručnog vijeća Muzeja
Hrvatskog zagorja.
Epilog na sudu
Goranka Horjan rekla nam je kako je i u slučaju Državnog arhiva u Osijeku, i imenovanje
ravnatelja u Muzejima Hrvatskog zagorja osporeno zbog nezakonitog postupka, pa je time
još jedan propust bivše ministrice kulture Andree Zlatar Violić dobio epilog na sudu.
– Muzeji Hrvatskog zagorja zaprimili su u veljači 2016. presudu Upravnog suda u Zagrebu
kojom je poništeno rješenje o imenovanju Vlaste Krklec ravnateljicom Muzeja Hrvatskog
zagorja i kojim se nalaže Ministarstvu kulture provođenje postupka sukladno zakonu.
Temeljem tužbe muzejske savjetnice Goranke Horjan, Upravni sud u Zagrebu presudio je u
korist tužiteljice i donio odluku kojom se poništava imenovanje njezine protukandidatkinje na
mjesto ravnateljice Muzeja Hrvatskog zagorja.
Naime, Goranka Horjan, koja je bila dugogodišnja ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja i u
svome mandatu realizirala programe poput izgradnje i dovršenja Muzeja krapinskih neander
talaca, uređenja dvorca Veliki Tabor, vodila prijavu za Studio Galerije Antuna Augustinčića,
te za brojne projekte osigurala Muzejima preko 20 milijuna kuna iz EU fondova, nije dobila
novi mandat u vrijeme ministrice Andree Zlatar Violić.
– Zbog niza nepravilnosti u postupku koje je učinilo Ministarstvo kulture, Goranka Horjan
uložila je tužbu na rješenje Ministarstva kulture RH, kojim je to tijelo imenovalo Vlastu Krklec
ravnateljicom Muzeja Hrvatskog zagorja. Uvidom u priložene dokumente bilo je vidljivo da
Ministarstvo kulture odluku o imenovanju nije donijelo temeljem natječajne dokumentacije,
pa je Upravni sud u Zagrebu, provjerivši sve dokaze i saslušavši svjedoke, donio presudu u
kojemu nalaže Ministarstvu kulture poništenje tog rješenja – obrazloženo je.
Osim propusta u proceduri, nadležni sud je ustanovio da je ministrica Zlatar Violić
imenovala za ravnateljicu osobu čiji su programski prijedlozi bili u suprotnosti s usvojenim
muzeološkim i konzervatorskim dokumentima, Statutom te elementima usvojenog
Strateškog plana Muzeja Hrvatskog zagorja. Stoga sporno rješenje nije moglo biti zakonito
te je sud naložio Ministarstvu kulture provođenje ponovnog postupaka. Uvidom u cjelovitu
dokumentaciju i saslušavanjem zainteresiranih strana Upravni sud je utvrdio da je tijekom
provedbe natječaja za izbor ravnatelja u veljači 2014. Ministarstvo kulture učinilo bitnu
povredu postupka. Također je utvrdio i da sam program kandidatkinje Vlaste Krklec nije bio
usklađen s prihvaćenim konzervatorskim smjernicama za Dvor Veliki Tabor, Statutom i
Strateškim planom muzeja.
Konačna presuda
Stoga Upravni sud rješenje o imenovanju Vlaste Krklec za ravnateljicu MHZ nije mogao
ocijeniti zakonitim. Ova presuda je konačna i na nju nema mogućnosti žalbe. Presuda je
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obvezala Ministarstvo kulture kao tuženika na provođenje postupka sukladno zakonu, te je novi
ministar kulture morao poništiti sporno imenovanje. Budući da je od provedenog natječaja prošlo
više od dvije godine, i u međuvremenu je donesen novi Zakon o muzejima, ministar kulture dr. sc.
Zlatko Hasanbegović donio je odluku da se natječaj za ravnatelja MHZ ponovno raspiše natječaj.
U međuvremenu je za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Muzeja Hrvatskog zagorja imenovao
povjesničarku Nadicu Jagarčec, dugogodišnju voditeljicu Dvora Veliki Tabor i predsjednicu
Stručnog vijeća Muzeja Hrvatskog zagorja.
Nova vršiteljica dužnosti ravnateljice Muzeja Hrvatskog zagorjaNadica Jagarčec, rekla nam je
kako je trenutno u tijeku primopredaja dužnosti u Muzejima Hrvatskog zagorja, da se cijelom
situacijom oko sudske tužbe, ni postupka nije dosad imala nikakvih saznanja te da na razrješenje
Vlaste Krklec i njezinim imenovanjem za ravnateljicu zasad nema nikakvog komentara.

Dosadašnja ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorjaVlasta Krklec:
Goranka Horjan je bez imalo srama zapošljavala svoje ljude
– Radi se najvjerojatnije o politčkoj smjeni, jer nakon promjene vlasti, nekima očito ne odgovara to
da sam ja ostala na čelnoj poziciji Muzeja Hrvatskog zagorja, jer smo željeli poslovati javno i
transparentno. Otvoreno pitam kako je bivša ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja Goranka
Horjan, prodavala ulaznice u Muzejima Hrvatsko zagorja bez pokrića te bez imalo srama u javnoj
državnoj tvrtci zapošljavala svoje kadrove – svoju rodbinu i prijatelje. Ja sam po svim ovim
pitanjima čista, a nadam se da će Goranka Horjan razjasniti i o svemu ovom i svemu drugom što
se u Muzejima događalo dok je ona bila ravnateljica. Ne smatram se uopće krivom i sigurno ću se
javiti i na novi natječaj – rekla nam je, sada već bivša ravnateljica Muzeja Hrvatsog zagorja, Vlast
a Krklec.
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