ZAPISNIK
Sa konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Samoborskog muzeja održane u prostorijama
Samoborskog muzeja, 25. srpnja 2017.g.
Prisutni: ravnatelj Miroslav Milonjić
Članovi Upravnog vijeća: Irena Kapor, Milan Žegarac, Luka Kazimović
Ravnatelj gospodin Milonjić pozdravlja sve prisutne, otvara konstituirajuću sjednicu
Upravnog vijeća Samoborskog muzeja te predlaže sljedeći
Dnevni red:
1. Konstituiranje novog saziva Upravnog vijeća temeljem Zaključka
gradonačelnika grada Samobora sa sjednice kolegija održane 5. srpnja
2017.g.
2. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
3. Izvješće ravnatelja o radu Samoborskog muzeja u 1. polovici 2017.
godine
4. Razno
Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 1

Ad. 2

Ad. 3

Temeljem Zaključka gradonačelnika grada Samobora sa sjednice kolegija održane
5. srpnja 2017.g. konstituirano je Upravno vijeće Samoborskog muzeja u sastavu:
Irena Kapor i Milan Žegarac, imenovani iz redova Osnivača, i Luka Kazimović,
imenovan iz redova zaposlenika.
Za predsjednicu Upravnog vijeća izabrana je Irena Kapor, a za zamjenika
predsjednice Milan Žegarac.
Zapisnik s prethodne sjednice je dan na glasanje te je jednoglasno prihvaćen.
Ravnatelj Milonjić izvijestio je Upravno vijeće o proteklim događanjima u prvoj
polovici 2017. godine:
1. Najava 50 godina muziciranja u Samoborskom muzeju, periodički koncerti
kroz cijelu godinu.

2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenje izložbe „Akvareli na skeli 2016.“
Noć Muzeja 2017. bili su posvećeni glazbenom stvaralaštvu
Izložba o Moliškim Hrvatima
Umjetnička kolonija u Medsavama – „Akvareli na skeli 2017.“
Otvorenje izložbe „Zavičajne idile“ naivnog slikara Milana Nadja

Ad. 4
Na prijedlog Irene Kapor povela rasprava oko radnog vremena Muzeja.
Konkretno bilo je pritužbi na subotnje radno vrijeme od 10 do 14. Ravnatelj je
obećao je da će se provesti pilot projekt od mjesec dana, kada bi Muzej subotom
radio od 10 do 18, te da će se tada pratiti broj posjetitelja. Po okončanju praćenja
utvrdilo bi se fiksno subotnje radno vrijeme.
Predsjednica se zahvaljuje na sudjelovanju te zatvara sjednicu.
Sjednica je završila u 18h.

Predsjednica Upravnog vijeća
Irena Kapor v. r.

Zapisničar
Luka Kazimović

