ZAPISNIK

s 12. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 07.11.2018. u Upravi Dvora
Trakošćan s početkom u 11,30 sati.
Prisutni: Andreja Srednoselec, zamjenica predsjednice
Davor Trupković, član
Nadica Jagarčec, član
Ivan Mravlinčić, član
Adam Pintarić, ravnatelj

Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice Upravnog vijeća Andreja Srednoselec i predložila
sljedeći
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Muzejskog vijeća od
25.07.2018. godine
2. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća od
24.10.2018. godine
3. Donošenje Prijedloga Statuta Muzeja Dvor Trakošćan
4. Donošenje Odluke o isplati dodatka za uspješnost u radu
ravnatelja muzeja
5. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.) Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Muzejskog vijeća od 25.07.2018. godine
Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno usvaja Zapisnik s 10. sjednice Muzejskog
vijeća od 25.07.2018. godine.
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Ad 2.) Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća od 24.10.2018. godine
Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno usvaja Zapisnik s 11. sjednice Upravnog
vijeća od 24.10.2018. godine.

Ad 3.) Donošenje Prijedloga Statuta Muzeja Dvor Trakošćan
Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Prijedlog Statuta Muzeja Dvor
Trakošćan. Prijedlog će se poslati u Ministarstvo kulture na prethodnu suglasnost.

Ad 4.) Donošenje Odluke o isplati dodatka za uspješnost u radu ravnatelja muzeja
Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o isplati dodatka za uspješnost u radu ravnatelja
muzeja sa sljedećim sadržajem:
„Ovom odlukom nalaže se isplata dodatka za uspješnost u radu za 2018. godinu,
Ravnatelju Dvora Trakošćan Adamu Pintariću.
Visinu dodatka za uspješnost u radu Ravnatelja Dvora Trakošćan sukladno članku 12.
stavak 3. Pravilnika donosi Upravno vijeće Dvora Trakošćan.
Ravnatelju Dvora Trakošćan Adamu Pintariću određuje se dodatak na uspješnost u radu
u visini iznosa postotka ocjene najvećeg broja djelatnika.
Ova odluka stupa na snagu protekom tri dana od njezina donošenja.“

Ad 5.) Ostala pitanja
Ad 5.1.) Usvajanje Izmjena i dopuna Plana programskih aktivnosti s planom programa i
financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2019. godinu
Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno usvaja Izmjene i dopune Plana programskih
aktivnosti s planom programa i financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za
2019. godinu sa sljedećim sadržajem:
„Temeljem dopisa Ministarstva kulture od 24. rujna 2018. godine usvajaju se Izmjene i
dopune Plana programskih aktivnosti s planom programa i financijskim planom prihoda i
rashoda Dvora Trakošćan za 2019. godinu sa sljedećim sadržajem:
Naziv programa
1. Informatizacija:
1.1. Nabava računalne opreme

Plan rashoda
i izdataka
33.000,00

2

Ministarstvo
kulture

Vlastita
sredstva

23.000,00

10.000,00

2. Investicijska potpora:
2.1. Uređenje kulturnog dobra
3. Muzejska djelatnost:
3.1. Restauracija slika
UKUPNO PROGRAMSKA
DJELATNOST:

2.057.000,00

1.057.000,00

1.000.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

2.120.000,00

1.100.000,00

1.020.000,00“

Ad 5.2.) Utvrđivanje prijedloga prilagodbe prostora kulturnoga dobra dvorca Trakošćan
radi omogućavanja nesmetanog pristupa kretanja osobama s teškoćama u
kretanju
Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao s problematikom prilagodbe prostora kulturnog
dobra dvorca Trakošćan koja bi za cilj imala sprečavanje arhitektonskih barijera, odnosno
upoznao ih je sa dva projekta:
1. Izgradnja mosta na najužem dijelu Trakošćanskog jezera kojim bi se znatno skratio put
oko jezera,
2. Izgradnja uspinjače i dizala kako bi se osobama s teškoćama u kretanju omogućio posjet
muzeju.
Ravnatelj je napomenuo kako bi navedeni projekti trebali biti izvedeni minimalno agresivno i
decentno što se tiče vizura i okoliša.
Davor Trupković napominje kako bi ovi projekti trebali imati dvostruku funkciju. Trebali bi
omogućiti dostupnost ljudima, ali u isto vrijeme biti i dodatni atraktivni sadržaj. Također
napominje da bi kod realizacije trebalo uzeti u obzir mišljenje i senzibilitet javnosti odnosno da
bi kod javnosti trebalo otvoriti raspravu. Isto tako, trebalo bi istražiti mogućnosti financiranja
putem europskih fondova.
Upravno vijeće je jednoglasno zaključilo da je za navedene projekte potrebno zatražiti
prethodne uvjete konzervatora, krenuti u detaljnu analizu, ispitati sve tehničke mogućnosti te
napraviti idejno rješenje i studiju.
Sjednica je završila s radom u 13.00 sati.

Zapisničar:
Andreja Srednoselec

Predsjednica Upravnog vijeća:
prof. Ljerka Šimunić

________________________

________________________
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