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SKANDAL U MUZEJIMA HRVATSKOG ZAGORJA SE NASTAVLJA

- MNOGI SUMNJAJU D

Sukobi u Muzejima Hrvatske
nakon sudskog, dobili i politi«
Jelena Klanjčić
HRVATSKO ZAGORJE
što je u
veljači Vlasta
Krldec iznenadno

Nakon

smijenjena

s mjesta
ravnateljice Muzeja Hrvatskog
zagorja, izgleda da se
smjene u zagorskoj kulturi
i dalje nastavljaju. Prošlog je
tjedna smijenjena i predsjednica
Muzejskog vijeća Muzeja
Hrvatskog zagorja Vesna
Jurić Bulatović, a na njeno je
mjesto postavljena Goranka
Horjan, koja je prije Krklec
bila dugogodišnja ravnateljica

muzeja.

Smjena zbog
proceduralne pogreške
Podsjetimo, cijela je priča
oko smjena u Muzeju Hrvatskog
zagorja krenula kada je
Upravni sud donio odluku o
razrješenju Vlaste Krklec s
mjesta ravnateljice, i to na
procesa tužbe koju je
pokrenula Goranka Horjaa
smatrajući kako je, svojim
i međunarodnim
ugledom, bila bolja kandidatkinja
za ravnateljicu. Kako
nam je prilikom svoje smjene
rekla Krklec, Upravni sud
ovakvo je rješenje donio zbog
proceduralne pogreške koja je
nastala tijekom provedbe javnog
natječaja za mjesto
Iako je Ministarstvo
kulture imalo svu potrebnu
dokumentaciju koji su Muzeji
Hrvatskog zagorja slali
na natječaj, originali su stigli
prekasno, dan nakon zatvaranja
natječaja, pojasnila je tada
smijenjena Krklec te poručila
kako će se ponovo kandidirati
na mjesto ravnateljice. Niti
mjesec dana nakon, nova
smjena. Na mjesto dosadašnje
predsjednice Muzejskog
vijeća Vesne Jurić Bulatović
postavljena je upravo Goranka
Horjan.
temelju

postignućima

ravnatelja.

Oštri napadi
U priopćenju Vlaste Krklec,
koja nas je obavijestila o smjeni,

stoji kako je to bilo i više
nego očito da će se dogoditi.
- 1 to upravo dan nakon što

je,

sada već bivša predsjednica
Muzejskog vijeća, sazvala
sjednicu na kojoj se trebalo

dogovoriti o raspisivanju
novog natječaja za ravnatelja
Muzeja istaknula je Krklec
te u svom priopćenju

oštro napala svoju protukandidatkinju
Goranku Horjan.
- Dakle, bivša dugogodišnja
ravnateljica MHZ, usprkos
uvjetnom nalazu revizije
poslovanja iz 2013. godine,
ponovno upravlja već dobro

poznatim "obiteljskim

kulturnim

nasljeđem" Stoga je

VLASTA KRKLEC

GORANKA HORJAN

KRKLEC: Očito se Goranka
Horjan nije nikako mogla pomiriti

HORJAN: Obzirom da sam prihvatila
članstvo u Muzejskom vijeću ne
planiram se javiti na natječaj za
ravnatelja MHZ pa izgleda da se
ipak mogu pomiriti s time da t
nisam vise na

J
1#

sa svojim razrješenjem ravnateljske

dužnosti 2014. godine nakon nekoliko

mandata, a u međuvremenu zna se na koji
je način postavljena i u Etnografski muzej u
Zagrebu. Jadne li nam kulture!

čelu MHZ

uopće i upitna navodna

"proceduralna

greška" Ministarstva

kulture iz 2014. godine,
kada je Horjan podnijela
sudsku tužbu protiv samog
ministarstva
napomenula
je Krklec, dodavši kako se
Horjan očito nikako nije mogla

pomiriti
2014.

sa

svojim razrješenjem
ravnateljske dužnosti
godine nakon nekoliko

mandata.

mog rada stoje
rezultati"
"Iza

Na napade je odgovorila i Goranka
Horjan koja je istaknula
da je presuda Upravnog
suda potvrdila kako je bila u
pravu, vezano na nepravilnosti

u provedenom natječaju
za ravnatelja 2014. godine
te je dodala da iza njenog rada
na čelu Muzeja Hrvatskog
zagorja stoje vidljivi rezulta¬

Umjesto da se bavi mojim
radom bilo bi bolje da
Krklec objasni
zašto je do zadnjeg
kvartala dovršenja
velikoga projekta Studija
Galerije Antuna
Augustinčića
apsorbirana samo
trećina dobivenih
sredstava ili
zašto je ostalo neutrošenih
sredstava odobrenih
za Veliki Tabor. Sve su to
projekti koje sam pripremala
za sufinanciranje iz EU fondova
i stalo mi je da se uspješno
završe jer sigurno
donose veliku
dobrobit Krapinsko
zagorskoj županiji. Također
bih pitala gdje je iz provedbe
nastavak uređenja
„nestao"
Kneippove zgrade za potrebe
krapinskoga muzeja,
ti.

jni baštine koji je objavljen

-

siječnju ove godine,

kolegica

^u

Muzeji Hrvat.
skog zagorja

"i

:r

nisu prija■
vili niti jedan
Pal

projekt.
i

metnom dosta"
rekli bi stari Ri

rić Bulatović iz Muzejskog
MHZ -a jer je protivno
zakonu bila imenovana u više
muzejskih vijeća nego što

vijeća

je to dopušteno. Stoga je, navodi
Horjan, razriješena zbog
sukoba interesa, a ne vezano
uz presudu. Za sebe pak kaže
da ju je, obzirom na njeno
veliko iskustvo, Ministarstvo
kulture imenovalo za članicu

Muzejskog vijeća, a za
je izabrana na

predsjednicu

koji je također bio
predviđen za
iz EU
fondova i za koji
sufinanciranje

smo u projektu
Regije digitalnih

muzeja
napravih studiju
izvodljivosti i analizu troškova
i koristi pa je bilo logično
očekivati nastavak. Na natječaj
Ministarstva regionalnog
razvoja i EU fondova za obno

prvoj

sjednici održanoj 17. ožujka,
na prijedlog i uz podršku
ostalih članova Muzejskog
a nije na tu poziciju
- Obzirom da sam
prihvatila članstvo u Muzejskom
vijeću ne planiram se
javiti na natječaj za

vijeća,

mljani

rekla

"postavljena"

je Horjan.

Raspisivanje
novog natječaja

ravnatelja/ravnateljicu

Nova predsjednica
vijeća napomenula
muzejskog

je i kako je Ministarstvo
kulture razriješilo Vesnu Ju¬

Muzeja

Hrvatskog

zagorja

pa
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A IZA SVECA STOJI POLITIKA

ig zagorja,
M epilog?
izgleda da

se ipak mogu
time da nisam više
zaključila je
Horjan. Iznenadna smjena
Vlaste Krklec s mjesta
Muzeja Hrvatskog
zagorja potaknula je mnoge
u
priče javnosti kako se radi
o političkoj smjeni, a nakon
smjene predsjednice
Muzejskog vijeća i vraćanja
Goranke Horjan na jednu
pomiriti

s

na čelu

MHZ

ravnateljice

od čelnih pozicija u Muzejima,
i sama Vlasta sada aludira
na intrige u kulturi, koje

Horjan demantira. Pred
Muzejima je raspisivanje
natječaja za novog ravnatelja,
ali izgleda i burno razdoblje,
no najvažnije je da' zbog
ovakvih problema neće "štekati"
projekti od važnosti za
muzeje i kulturnu ponudu

naše županije.

Ministarstvo kulture:
'Horjan je kompetentna,
njeno imenovanje nema
veze s onom tužbom1
Ministarstva kulture
dobili smo

IzMinistarstva kulture
odgovor

kako je

rješenje

o

imenovanju ravnateljice
MHZ Vlaste Krklec
poništeno
presudom
Upravnog suda, koja je
donesena zbog proceduralne
pogreške tijekom
natječaja, a odnosila
se na sporni datum
dostave natječajne

dokumentacije

za

izbor

ravnatelja/ice

u Ministarstvo

kulture. "Sukladno
presudi Upravnog suda,

ministar kulture

dr. sc.

Zlatko Hasanbegović
je mr. sc. Vlastu
Krklec te imenovao gospođu
Nadicu Jagarčec,
prof. višu kustosicu,
ustrojbene jedinice
Muzeja Hrvatskog
zagorja Dvor Veliki Tabor
razriješio

voditeljicu

za

vršiteljicu

dužnosti

ravnatelja Muzeja
Hrvatskog zagorja, s danom
oi. ožujka 2016. godine,
ali najduže do godinu
dana. Sukladno tome,

unutar razdoblja od godinu
dana Muzejsko
Muzeja Hrvatskog
zagorja dužno je raspisati
vijeće

natječaj za imenovanje
ravnatelja/ice Muzeja.
Vezano na smjenu Jurić
Bulatović, iz Ministarstva
kažu da je dotična
smijenjena budući da je
u trenutku imenovanja
istodobno već bila članica
vijeća drugih ustanova
pa je predmetno imenovanje

bilo protivno

o

sprječavanju

Zakonu
sukoba

interesa, kojim je
određeno da dužnosnici
mogu biti članovi u najviše
do dva upravna vijeća
ustanova. "Odlukom

ministra kulture

dr. sc.

Zlatka Hasanbegovića,
umjesto gospođe mr. sc.
Vesne Jurić Bulatović za
članicu Muzejskog vijeća
Muzeja Hrvatskog zagorja,
imenovana je gospođa
Goranka Horjan, ravnateljica
Etnografskog muzeja
u Zagrebu, obzirom
da imenovana posjeduje
sve stručne kompetencije
za obavljanje navedene
dužnosti, te je predmetno
imenovanje nevezano
za njezinu prethodnu
tužbu oko imenovanja
ravnatelja/ice" pojasnili
su iz Ministarstva kulture

i provesti novi javni
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Naslov: Međunarodni klub žena posjetio je Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela
Autor: zl
Rubrika/Emisija: Županija
Površina/Trajanje:

Žanr: izvješće

313,43

Naklada: 7.000,00

Ključne riječi: DVOR VELIKI TABOR, MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

Međunarodni klub žena posjetio je
Kumrovec, Desinić i Zagorska Sela
- Članice
kluba žena Zagreb
posjetile su 22. ožujka
Krapinsko - zagorsku

KUMROVEC

Međunarodnog

županiju.

Međunarodni klub
žena Zagreb je nevladina,
neprofitna udruga koja postoji
23 godine s misijom
promocije i prezentacije
Hrvatske. Klub okuplja
veleposlanice,

supruge
poslovne žene
veleposlanika,

ili

supruge poslovnih ljudi
stranaca na dužnostima
u Hrvatskoj kao i žene
strankinje koje iz najrazličitijih
razloga borave u
našoj. Klub trenutno
okuplja 215 članica iz 50
Lijepoj

zemalja

svijeta. Uz primarnu

misiju Kluba - promicanje

Hrvatske i olakšavanje
strankinjama u socijalizaciji
i što boljem snalaženju
u novoj sredini, Klub djeluje
i humanitarno, pa je tako
dosad prikupio više od
6 milijuna kuna kroz razne
humanitarne akcije. Njihovo
najpoznatije humanitarno

dlanu poželio je zamjenik
župana Krapinsko - zagorske
županije Anđelko Ferek
- Jambrek,
koji je članicama
uručio prigodne poklone te
nakon toga s njima razgledao
pogone mljekare. Članice
je također pozdravio

događanje je jednodnevni

božični sajam, na kojem
su lani prikupljana sredstva
za pomoć Centru
u Krapinsko županiji te ranijih
godina za dom u Mirkovcu
u Svetom Križu Začretju.
U okviru primarne misije
Klub za svoje članice organizira
izlete. Za prvo druženje
u ovoj godini članice su
odabrale upravo Krapinsko

vlasnik mljekare Mladen
Šurbek te načelnik općine
Desinić Zvonko Škreblin.

Zajezda
zagorskoj

Nakon obilaska mljekare,
članice su razgledale
dvorce Veliki Tabor i Miljana
nakon čega su obišle

Kumrovec

i

-

zagorsku županiju, gdje su

najprije obišle pogone mini
mljekare „Veronika" u Dei

siniću. Članicama Međunarodnog
kluba žena dobro
došlicu u Zagorje, bajku na

Zelenjak, gdje su
posjetile Muzej Staro selo

Kumrovec i Spomenik
našoj,

Lijepoj

(zl)
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Naslov: Izložba 'Rože i rojžice- kinč negdar i denes'
Autor: zl
Rubrika/Emisija: Panorama
Površina/Trajanje:

Žanr: izvješće

333,24

Naklada: 7.000,00

Ključne riječi: MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

Izložba 'Rože i rojžice
- kinč
negdar i denes'
ZABOK

- U ponedjeljak,

na

prvi dan prolječa, u Velikoj
galeriji Grada Zaboka

otvorena

je izložba pod nazivom

i rojžice - kinč negdar
i denes" i 'Vuzem u Zaboku"
"Rože

u organizaciji Udruge za borbu
protiv raka "Zlatno srce"
U realizaciji izložbe s temom
kinča, odnosno ukrasa od

krep papira, sudjelovali su i
Grad Zabok, zabočko Pučko

otvoreno učilište te gosti Muzej „Staro selo" Kumrovec.
Udruga Ivana Perkovca
iz Sutle, „Rukotvorine"
KUDa Sveti Križ Začretje.
Božica Lacković iz Oroslavja
te Udruga sv. Marta

iz Zaboka. Sve okupljene je
pozdravila zamjenica gradonačelnika
grada Zaboka Nevenka
Gregurić, koja je i sama
poznata kao zapisivačica

i prenositeljica

kajkavskozagorske

baštine i tradicije,
čestitajući Editi Goluban na
inicijativi kojom želi skrenuti
pozornost na to umijeće
i dati mu veći značaj te
mogućnosti i želji za uvrštenjem
kinča na UNESCOovu
listu zaštićene kulturne
Također je zahvalila
baštine.

ženama na trudu i marljivosti

u izradi ovih prekrasnih
rojžica jer je u svatku utkana
ljubav prema tradiciji ko¬

ju trebamo i moramo

prenositi

na mlađe generacije.
U prigodnom programu, sa
samim kinčem posjetitelje je
upoznala voditeljica Muzeja
„Staro selo" Kumrovec Tatjana
Brlek, istaknuvši kako
se taj običaj našim krajevima

prakticira od kraja ix.

stoljeća.

Od rane jeseni pa do kasnog
proljeća, kada u vrtovima
više nije bilo cvijeća, a

cvjećarnice nisu postojale,
u narodu se pojavio običaj
izrade ukrasa od krep papira,
a naročito izrada cvijeća.
Cvijeće se izrađivalo po
za sve vjerske blagdane
te za obiteljske svečanosti, a

kućama

tradicija se prenosila
na koljeno, sve do

s koljena
današnjih

dana. Okupljene je
Jasna Horvat koja je

pozdravila

dočarala kako se Vuzem proslavlja
u Šenkovečkom kraju
te je ujedno pročitala svoju

pjesmu posvećenu „drinku"
koji se nosi na blagoslov
na Cvjetnicu. Posjetitelji su
imali prilike čuti i stihove
Ljubice Komljenović i Višnje
Makovskyi, a nastupio
je i Tomislav Goluban. Održana
je i interaktivna radionica
uskršnjeg kinča, nakon
koje je uslijedilo i kinčanje
raspela koja su za tu zgodu
postavljena u galeriji, (zl)
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Naslov: Uskrsni ponedjeljak u Velikom Taboru
Autor: mlm
Rubrika/Emisija: /
Površina/Trajanje:

Žanr: izvješće

199,40

Naklada:

Ključne riječi: DVOR VELIKI TABOR

TRADICIONALNA MANIFESTACIJA
U DESINIĆU

Uskrsni ponedjeljak
u Vel kom Taboru
Dvora
srednjovjekovnog
Tabor, u ponedjeljak će
u organizaciji Kuburaškog društva
Desinićka kubura biti održana mani

Veliki
Kraj

festacija „Uskrsni ponedjeljak u
Velikom Taboru" na kojoj će se pro
movirati i prezentirati tradicionalni
običaj uskrsnog pucanja iz kubure u
Hrvatskom zagorju.
Manifestacija će započeti u 14 sati
Nastupit će 50ak kuburaša iz za
gorskih udruga koje njeguju ovaj stari

Uz domaćine Desinićku
sudjeluju i Kuburaška društva
Kostelska pištola iz Kostela, Ban
Toma Erdody iz Kačkovca kraj Kraljevca
na Sutli, Sveti Martin iz Sutlanske

običaj.

kuburu,

Tri kralja iz Kraljeva Vrha,
te Kuburaško društvo Sveti Pavao iz
Prišlina kraj Huma na Sutli. Nakon
predstavljanja i smotre kuburaša u
njihovim povijesnim odorama, uslijedit

Poljane,

će

i

tradicionalno pucanje

Dvorca Veliki Tabor,

ispred

(mlm)
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Naslov: "Goranka Horjan ponovno upravlja Muzejima Hrvatskog zagorja svojim već dobro
Autor: Mladen Mandić
Rubrika/Emisija: /
Površina/Trajanje:

Žanr: izvješće

486,94

Naklada:

Ključne riječi: MUZEJ KRAPINSKIH NEANDERTALACA, MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA,

OTVORENO PISMO MEDIJIMA DONEDAVNE RAVNATELJICE MHZA
VLASTE KRKLEC

"Goranka Horjan ponovno upravlja Muzejima

Hrvatskog zagorja svojim već dobro poznatim
obiteljskim kulturnim nasljeđem"

Mladen Mandić

tragično, bilo bi smiješno dakle još
jedan skandal u našoj kulturi.

info@zagorjeinternational. hr

Ne može se pomiriti

ravnateljica Muzeja
zagorja Vlasta Krklec
u svom otvorenom pismu medijima
ponovo se dotakla svoje smjene
uloge njezine prethodnice na čelu
Muzeja Hrvatskog zagorja Goranke

Donedavna
Hrvatskog

Očito se Goranka Horjan nije
mogla pomiriti sa svojim
razrješenjem ravnateljske dužnosti
2014. godine nakon nekoliko mandata,
a u međuvremenu zna se na
koji je način postavljena i u Etnografski
muzej u Zagrebu. I na kraju što
zaključiti, osim jadne li nam kulture!
nikako

i

Horjan.

Smijenjena Jurić Bulatović

-

Ubrzo
nakon
iznenadnog
razrješenja dosadašnje ravnateljice
a
Muzeja Hrvatskog zagorja (op.
Vlaste Krklec smijenjena je i predsjednica
Muzejskog vijeća Muzeja
Hrvatskog zagorja mr. sc. Vesna Jurić
Bulatović. Bilo je i više nego očito da
će se to dogoditi, i to upravo dan nakon
što je, sada već bivša predsjednica
Muzejskog vijeća MHZ, sazvala

sjednicu na kojoj se trebalo dogovoriti
o raspisivanju novog natječaja
Međutim,
za ravnatelja/icu MHZa.
sve je to moguće u ovo ludo vrijeme
promjene vlasti i političkih previranja
u kulturi, pa čak i činjenica da
Ministarstvo kulture na mjesto nove
predsjednice Muzejskog vijeća MHZa
postavlja, ni manje ni više, upravo
Goranku Horjan. Dakle, bivša

dugogodišnja ravnateljica MHZa,
usprkos uvjetnom nalazu revizije
poslovanja iz 2013. godine, ponovno
upravlja već dobro poznatim
kulturnim nasljeđem"
„obiteljskim
Stoga je uopće i upitna navodna
„proceduralna

greška"

kulture iz 2014.

Ministarstva

godine kada
je Horjan podnijela sudsku tužbu
protiv samog Ministarstva. Da nije

onom moralnom i profesionalnom
smislu raduje nas činjenica da
se Muzej krapinskih neandertalaca
okrunjuje prestižnom Oznakom
baštine kao jedan od
i najposjećenijih muzeja
u ovom dijelu Europe - napisala
je u svom otvorenom pismu bivša

Ali, u

europske

najmodernijih

ravnateljica Muzeja Hrvatskog

zagorja

Vlasta Krklec,
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Naslov: Članice Međunarodnog kluba žena Zagreb posjetile Zagorje
Autor: Mladen Mandić
Rubrika/Emisija: /
Površina/Trajanje:

Žanr: izvješće

495,29

Naklada:

Ključne riječi: MUZEJ STARO SELO KUMROVEC, DVOR VELIKI TABOR

TURISTIČKA PROMOCIJA "BAJKE

NA DLANU"

Članice Međunarodnog kluba
žena Zagreb posjetile Zagorje
Mladen Mandić

kroz razne humanitarne akcije.

info@zagorjeinternational. hr

v

kluba

Međunarodnog

Članice
žena Zagreb posjetile su u utorak
Krapinsko

- zagorsku županiju.

Radi

nevladinoj neprofitnoj udruzi
koja postoji već 23 godine s misijom
promocije
prezentacije Hrvatske.
Klub okuplja veleposlanice, supruge
veleposlanika, poslovne žene ili
poslovnih ljudi stranaca na
dužnostima u Hrvatskoj kao žene
strankinje koje borave u Hrvatskoj.
se o

i

i

supruge

i

Okupljeno 215 članica
Klub trenutno okuplja 215 članica
iz 50 zemalja svijeta. Klub djeluje

humanitarno, pa je tako dosad
prikupio više od šest milijuna kuna

Njihovo

najpoznatije humanitarno
događanje je jednodnevni božični
sajam, na kojem je lani prikupljan
novac za pomoć Centru Zajezda te
ranijih godina za Dom u Mirkovcu u
Svetom Križu Začretju.
Klub za svoje članice organizira
izlete. Za prvo druženje u ovoj godini
članice su odabrale upravo
gdje su prvo obišle pogone
mini mljekare „Veronika" u Desiniću.
Članicama Međunarodnog kluba
žena dobrodošlicu u Zagorje poželio
je zamjenik župana Anđelko Ferek
- Jambrek, koji je članicama uručio
prigodne poklone te nakon toga s
njima razgledao pogone mljekare.
i

Zagorje,

i

Razgledavale znamenitosti
je također pozdravio
vlasnik mljekare
Mladen Šurbek te načelnik
Desinić Zvonko
općine
Nakon obilaska
Škreblin.
mljekare, članice su razgledale
dvorce Veliki Tabor
Miijana nakon čega su
Zelenjak,
obišle Kumrovec
Članice

i

i

gdje su posjetile Muzej
Staro selo Kumrovec spomenik
i

Lijepoj našoj.
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Naslov: Predstavljen kumrovečki Muze "Staro selo"
Autor: mlm
Rubrika/Emisija: /
Površina/Trajanje:

Žanr: izvješće

189,13

Naklada:

Ključne riječi: MUZEJ STARO SELO KUMROVEC

DANI EUROPSKE KULTURNE BAŠTINE
U ROGATECU

Predstavljen kumrovečki
Muze "Staro selo"
Dvorcu Strmol

u

Rogatecu

U Sloveniji organizirani

u

su Regionalni

susreti Dana europske kulturne
baštine i Tjedan kulturne baštine.
Tatjane Brlek, voditeljice Muzeja
Staro selo Kumrovec, predstavila je
Muzej "Staro selo" te govorila o su¬

interaktivnim muzejsko
edukativnim programima i oblicima
komunikacije s muzejskom publikom.
Osnovna zadaća Dana europske kulturne
baštine je potaknuti zanimanje
javnosti za čuvanje kulturne i prirodne
baštine te javnosti predstaviti ideju
kulturne
o zajedništvu
vremenim,

-

baštine, o bogatstvu i kulturnoj
raznolikosti Europe.
Dani europske kulturne

baštine predstavljaju
akciju
pod okriljem Savjeta Europe
i Europske Unije na
području kulture u kojoj
sudjeluje 50 država, 6000
naselja, 30. 000 kulturnih
institucija te 20 milijuna
posjetitelja, (mlm) U

najprepoznatljiviju
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