KLASA: Up/I-612/05/16-03/2
URBROJ: 2109/1-02-16-01
Čakovec, ___________2016.
Na temelju članka 44. stavak 4. Zakona o ustanovama (76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka
21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10,4/13,6/13 –
pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) Skupština Međimurske županije je na __. sjednici, održanoj
________2016. godine donijela
RJEŠENJE
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec
1. MAŠA HRUSTEK SOBOČAN, profesorica povijesti umjetnosti i ruskog jezika i
književnosti iz Čakovca, Ivana pl. Zajca 55, OIB 59596942079, viša kustosica zbirki Kulturnopovijesnog odjela u Muzeju Međimurje, imenuje se za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Muzeja
Međimurja Čakovec, danom 26. listopada 2016. godine.
2. Mandat vršiteljici traje do imenovanja ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec.
Obrazloženje
Upravno vijeće Muzeja Međimurja Čakovec podnijelo je prijedlog za razrješenje ravnatelja
mr.sc. Vladimira Kalšana, zbog odlaska u starosnu mirovinu. Razrješenje ravnatelja predlaže se s
danom 25. listopada 2016. godine.
Prema članku 44. stavak 4. Zakona o ustanovama, u slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će
se vršitelj dužnosti ravnatelja, a ustanova je dužna raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja u roku
od 30 dana do dana imenovanja vršitelja dužnosti.
Upravno vijeće Muzeja Međimurja Čakovec predložilo je da se vršiteljicu dužnosti ravnatelja
Muzeja Međimurja imenuje Maša Hrustek Sobočan iz Čakovca, Ivana pl. Zajca 55, viša kustosica
zbirki Kulturno-povijesnog odjela u Muzeju Međimurje. Imenovana udovoljava svim uvjetima iz
članka 28. Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 110/15).
Skupština Međimurske županije prihvatila je prijedlog Upravnog vijeća pa je stoga odlučeno
kao u izreci ovog rješenja.
Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja na može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti
tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ovoga
rješenja. Tužbu treba predati neposrednog Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte
preporučeno.
Uz tužbu se podnose i dva preslika pobijanog rješenja, te primjerak tužbe za tuženo tijelo.

DOSTAVITI:
1. Maša Hrustek Sobočan
iz Čakovca.
2. Muzej Međimurja Čakovec.
3. Pismohrana – ovdje.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

Obrazloženje
uz Prijedlog rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti Muzeja Međimurja Čakovec
Ravnatelj Muzeja Međimurja mr.sc. Vladimir Kalšan podnio je zahtjev za odlazak u
starosnu mirovinu s danom 25. listopada 2016. godine. Upravno vijeće Muzeja Međimurja
prihvatilo je zahtjev ravnatelja te je o tome obavijestilo Međimursku županiju kao osnivača
Muzeja.
Temeljem članka 44. stavka 4. Zakona o ustanovama u slučaju razrješenja ravnatelja
imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja. Ustanova je dužna raspisati natječaj za ravnatelja u
roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti. Ista odredba proizlazi i iz članka 27.
stavka 4. Zakona o muzejima (Narodne novine, broj 110/15).
Upravno vijeće Muzeja Međimurja Čakovec predložilo je da se za vršiteljicu dužnosti
ravnatelja Muzeja imenuje Maša Hrustek Sobočan iz Čakovec, Ivana pl. Zajca 55, viša kustosica
zbirki Kulturno-povijesnog odjela u Muzeju Međimurja.
Prema članku 28. stavak 1. Zakona o muzejima za ravnatelja odnosno vršitelja dužnosti
ravnatelja javnog muzeja i galerije može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni
diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili
deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnosti
muzeja i galerije, odlikuje se stručnim radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge
uvjete utvrđene statutom.
Maša Hrustek Sobočan po struci je profesorica povijesti umjetnosti i ruskog jezika i
književnosti. U Muzeju Međimurje Čakovec radi od 15. prosinca 2006. godine, na radnom mjestu
kustosice zbirki Kulturno-povijesnog odjela. Zvanje više kustosice stekla je 2015. godine.
Autorica je više tematskih izložbi i stalnog postava zbirki Kulturno- povijesnog odjela.
Iz prednjeg vidljivo je da Maša Sobočan Hrustek udovoljava uvjetima iz članka 28. stavak
1. Zakona o muzejima.
Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije je na 18. sjednici, održanoj
27.09.2016. godine razmatrao prijedlog za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja
Međimurja Čakovec.
Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova (5 „za“ i 1 „suzdržan“) utvrdio Prijedlog
rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec, te predlaže
Skupštini da donese rješenje kao što je u izreci.

Čakovec, rujan 2016.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Mr.sc. Renato Slaviček

