
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: UP/I-612-05/14-03/1 
URBROJ: 2109/1-02-14-01 
Čakovec, ________2014. 
 
 Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o muzejima («Narodne novine» broj 142/98 i 65/09) i 
članka 218. Statuta Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 
6/13 - pročišćeni tekst i 8/13), Skupština Međimurske županije, u predmetu imenovanja ravnatelja 
Muzeja Međimurja Čakovec, na ___ sjednici, održanoj _____________ 2014. godine, donijela je 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec 

 
 

 Mr. sc. VLADIMIR KALŠAN iz Šenkovca, A. Šenoe 37, imenuje se ravnateljem Muzeja 
Međimurja Čakovec, s danom 20. ožujka 2014. godine.  
 Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje u trajanju od 4 godine. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 Upravno vijeće Muzeja Međimurja Čakovec raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja. 
Natječaj je objavljen u listu «Međimurje» od 7. siječnja 2014. godine.  
 U natječajem predviđenom roku prijavu je podnio jedan kandidat, i to mr. sc. Vladimir Kalšan iz 
Šenkovca, A. Šenoe 37, dosadašnji ravnatelj Muzeja Međimurja Čakovec. 
 Pregledom isprava dostavljenih uz prijavu, Upravno vijeće Muzeja na sjednici održanoj 04. 
veljače 2014.godine utvrdilo je da kandidat udovoljavam traženim uvjetima u objavljenom natječaju, te 
je ujedno utvrdilo prijedlog kandidata za imenovanje ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec. 
 Po pribavljenom mišljenju muzejskog Stručnog vijeća od 5. veljače 2014. godine, Upravno 
vijeće predložilo je Skupštini Međimurske županije da se ravnateljem Muzeja Međimurja Čakovec za 
slijedeće mandatno razdoblje ponovno imenuje mr. sc. Vladimir Kalšan iz Šenkovca. Skupština 
Međimurske županije prihvatila je prijedlog Upravnog vijeća, pa je stoga odlučeno kao u izreci ovoga 
rješenja. 
 
 
 Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovoga rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti 
tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu u roku 30 dana od dana dostave ovoga rješenja. 
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno. 
 Uz tužbu se podnose i dva preslika pobijanog rješenja, te primjerak tužbe za tuženo tijelo. 
 
 
                                                                                                             
DOSTAVITI:                                                                                                         PREDSJEDNIK 

1. Mr. sc. Vladimir Kalšan, Šenkovec, A. Šenoe 37. 
2. Muzej Međimurja Čakovec. 
3. Pismohrana – ovdje.                                                                             Mladen Novak, dipl.ing. 

 
 
 
 



 
 

O b r a z l o ž e n j e 
uz Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec 

 
 Mr. sc. Vladimiru Kalšanu iz Šenkovca, istekao je mandat ravnatelja Muzeja Međimurja 
Čakovec. 
 Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o muzejima («Narodne novine» broj 142/98 i 65/09), 
ravnatelje muzeja kojima su osnivači županije, Grad Zagreb, gradovi i općine, imenuje i razrješuje 
osnivač na prijedlog upravnih vijeća koja su obvezna pribaviti mišljenja stručnih vijeća, a ako ona nisu 
osnovana, uposlenoga muzejskog stručnog osoblja. Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i 
provodi muzej.  
 Sukladno članku 28. citiranog Zakona, ravnateljem muzeja može biti imenovana osoba koja ima 
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba 
koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju («Narodne 
novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13), te je istaknuti i 
priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi.  
 Člankom 43. stavkom 1. Statuta Muzeja Međimurja Čakovec propisano je, da ravnatelja Muzeja 
imenuje i razrješava Skupština Međimurske županije na prijedlog Upravnog vijeća, koje je obvezno 
pribaviti mišljenje muzejskog Stručnog vijeća.  
 Upravno vijeće Muzeja Međimurja Čakovec raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja. 
Natječaj je objavljen u listu «Međimurje» od 7. siječnja 2014. godine.  
 U natječajem predviđenom roku, prijavu je podnio jedan kandidat, i to mr. sc. VLADIMIR 
KALŠAN iz Šenkovca, A. Šenoe 37, dosadašnji ravnatelj Muzeja Međimurja Čakovec.  
 Upravno vijeće Muzeja na sjednici održanoj 04. veljače 2014. godine utvrdilo je da Vladimir 
Kalšan udovoljava svim traženim uvjetima u objavljenom natječaju, odnosno da je uz prijavu priložio 
dokaze o ispunjavanju uvjeta, kratki životopis i strategiju poslovanja Muzeja Međimurja Čakovec za 
slijedeće mandatno razdoblje. Na istoj toj sjednici, Upravno vijeće Muzeja Međimurja utvrdilo je 
prijedlog kandidata za imenovanje ravnatelja Muzeja, odnosno prihvatilo prijavu mr. sc. Vladimira 
Kalšana.  
 Po pribavljenom mišljenju muzejskog Stručnog vijeća, Upravno vijeće predložilo je Skupštini 
Međimurske županije da se ravnateljem Muzeja Međimurja Čakovec za slijedeće četiri (4) godine 
imenuje mr. sc. Vladimir Kalšan iz Šenkovca.  
 U privitku obrazloženja nalaze se: prijedlog Upravnog vijeća Muzeja Međimurja Čakovec za 
imenovanje ravnatelja, Mišljenje muzejskog Stručnog vijeća, životopis mr. sc. Vladimira Kalšana i 
njegova Strategija poslovanja Muzeja Međimurja Čakovec za naredno mandatno razdoblje. 
 Uvid u kompletnu dokumentaciju provedenog postupka za imenovanje ravnatelja Muzeja može 
se izvršiti u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove i opće poslove.  
  

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije na 4. sjednici, održanoj 10.03. 
2014. godine, razmatrao je prijedlog Upravnog vijeća Muzeja Međimurja Čakovec za imenovanje mr. 
sc. Vladimira Kalšana ravnateljem Muzeja.  
 Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno (5 glasova «za») utvrdio Prijedlog rješenja o imenovanju 
ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec, te predlaže Skupštini Međimurske županije da donese Rješenje 
kao u izreci.  
 
Čakovec, veljača 2014. 
                                                                                         ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA 
                                                                                      SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
                                                                                                        PREDSJEDNIK 
                                                                                                         
                                                                                                    Mr.sc. Renato Slaviček 


