
ZAPISNIK 

 

sa 53. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 14.01.2014. u Upravi Dvora 
Trakošćan s početkom u 11,15 sati. 

Prisutni: Zvjezdana Antoš 
               Miroslav Gašparović 
               Ratko Vučetić 
               Andreja Srednoselec 
               Ivan Mravlinčić 
               Adam Pintarić 
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Miroslav Gašparović. 

Uz poziv za sjednicu članovi Vijeća su dobili i prijedlog dnevnog reda. Ravnatelj daje 
prijedlog izmjene dnevnog reda tako da se točke 3. i 4. zamjene. Predsjednik Upravnog vijeća 
daje ispravljeni dnevni red na glasovanje: 

DNEVNI RED: 

                               1. Usvajanje Zapisnika sa 52. sjednice Upravnog vijeća 
                                   od 13.09.2013.godine 
                               
                               2. Utvrđivanje prethodnog mišljenja o prijedlogu Pravilnika 
                                   o čuvanju, zaštiti, korištenju i izlučivanju arhivskog i 
                                   registraturnog gradiva Muzeja „Dvor Trakošćan“ 
                               
                               3. Ostala pitanja 
                              
                               4. Razmatranje problematike organizacije nove naplate 
                                   ulaznica za park odnosno dvorac 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Pod točkom 1. dnevnog reda usvaja se zapisnik sa 52. sjednice Upravnog vijeća od 
13.09.2013. godine. 

Pod točkom 2. dnevnog reda Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog Pravilnika o čuvanju, 
zaštiti, korištenju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Muzeja „Dvor Trakošćan“. 

Pod točkom 3. dnevnog reda Ostala pitanja Upravno vijeće je razmotrilo zamolbu tvrtke HAD 
d.o.o. Ivanec. Upravno vijeće je uvažilo zahtjev i procijenilo realnim da nema potrebe raditi 
svih 7 dana u tjednu u razdoblju od 01.01.2014. do 31.3.2014. već samo 3 dana (petak, 
subota, nedjelja). Za to vrijeme sukladno ugovoru o najmu obračunati će se troškovi najma i 
režija. 



Pod točkom 4. dnevnog reda ravnatelj je članovima Upravnog vijeća izložio problematiku 
organizacije nove naplate ulaznica za park odnosno dvorac u skladu sa Strateškim planom 
Dvora Trakošćan 2013.-2015., a prema posebnom cilju 3.2.- Održivo gospodarsko korištenje. 
Realno je i potrebno uzimajući u obzir visoku razinu obnove, kao i skoro otvaranje poučne 
staze,  registrirati pa i naplatiti simboličnu ulaznicu na samom ulazu u kulturno dobro. U 
sadašnju visinu cijene takva ulaznica odbila bi se od ulaznice u muzej. Procjenjuje se da je 
realno da takav režim naplate, zajedno sa ostalim aktivnostima ima za posljedicu gospodarski 
efekt, odnosno povećanje vlastitih prihoda. Ravnatelj napominje da je riječ o ozbiljnom 
projektu sa nizom aspekata te da je potrebno izraditi konačnu varijantu projekta u roku od 
mjesec dana. 

Upravno vijeće je podržalo inicijativu za uvođenje naplate ulaska u cijeli kompleks uz niz 
prijedloga. Miroslav Gašparović predlaže da se poradi na strukturi ulaznica, naprave obiteljski 
paketi i što ranije krene sa realizacijom. Ratko Vučetić ukazuje na posljedice naplaćivanja 
(pad posjetitelja), na problem upravljačkih prava te na ideju kulturnog krajolika. 

Zaključak je Upravnog vijeća da treba krenuti u proceduru, izvidjeti pravne aspekte, razraditi 
cijeli projekt, način naplate, cjenovnu strukturu, te da u razmatranje treba uključiti sve 
relevantne subjekte (Ministarstvo kulture, Javna ustanova za zaštitu prirode Varaždinske 
županije i lokalna zajednica). 

Sjednica je završila s radom u 12.30 sati. 

 

 

                                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća: 
                                                                                                prof. Miroslav Gašparović 


