
ZAPISNIK 

 

sa 59. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 14.07.2015. u Upravi Dvora 
Trakošćan s početkom u 9,00 sati. 

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

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Miroslav Gašparović i i predložio sljedeći: 

 

DNEVNI RED: 

                            1. Usvajanje Zapisnika sa 58. sjednice Upravnog vijeća od 
                                01.06.2015. godine 
 
                            2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i 
                                imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Dvor Trakošćan 
 
                            3. Ostala pitanja 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 58. sjednice Upravnog vijeća 
od 01.06.2015. godine. 
 
 
Pod točkom 2. dnevnog reda Upravno vijeće donosi Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Dvor Trakošćan sa sljedećim tekstom: 
 
Upravno vijeće Muzeja Dvor Trakošćan, na temelju članka 27. Zakona o muzejima (NN br. 
142/98), članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima (NN br. 65/09) i 
članaka 43. i 44. Statuta Muzeja Dvor Trakošćan raspisuje 

NATJEČAJ 
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  

Muzeja Dvor Trakošćan 
 

 
Ravnatelj/ica se imenuje na četiri godine. 

Na temelju članka 43. Statuta ustanove, za ravnatelja Muzeja može biti imenovana osoba, 
koja pored općih uvjeta utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uvjete: 



- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet 
(5) godina rada u muzejskoj struci ili visoku stručnu spremu sukladno propisima koji 
su bili na snazi i prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07), te je istaknuti i priznati 
stručnjak na području kulture s najmanje deset (10) godina rada u kulturi, 
 

- da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima, 
 

- da je priložila svoj koncept obavljanja i razvoja djelatnosti Muzeja za mandatno 
razdoblje. 
 

Pismene prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave 
natječaja na adresu: Muzej Dvor Trakošćan, 42253 Bednja, s naznakom „Natječaj za 
ravnatelja“. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 
Pod točkom 3. dnevnog reda Ostala pitanja ravnatelj je članove Upravnog vijeća ukratko  
upoznao sa aktivnostima koje se provode na realizaciji projekta Recepcija Dvora Trakošćan. 
Upoznao ih je sa rokovima izrade tehničke dokumentacije, planom da se dokumentacija prije 
natječaja provijeri na sjednici Upravnog vijeća, te sa očekivanim vremenom početka radova 
koje bi bilo ove zime.  
 
Također je ravnatelj članove Upravnog vijeća upoznao sa idejom da se trakošćansko jezero 
premosti novim mostom. Na taj bi se način dobila i jedna kraća trasa Poučne staze  
Trakošćan. 
 
Sjednica je završila s radom u 9,30 sati. 
 
 
 
                                                                                                 
                                                                                                   Predsjednik Upravnog vijeća: 
                                                                                                     prof. Miroslav Gašparović 


