ZAPISNIK
Sa 3. sjednice Upravnog vijeća Samoborskog muzeja održane u prostorijama
Samoborskog muzeja, 14. listopada 2017.g., s početkom u 11 sati.
Prisutni: Članovi Upravnog vijeća: Irena Kapor (predsjednica), Milan Žegarac (zamjenik
predsjednice), Luka Kazimović (član)
Gost: Miroslav Milonjić (ravnatelj)
Predsjednica Irena Kapor pozdravlja prisutne, otvara 3. sjednicu Upravnog vijeća
Samoborskog muzeja te predlaže sljedeći
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Raspisivanje natječaja za radno mjesto restauratora (m/ž)
3. Sudjelovanje Samoborskog muzeja u projektu obnove Samoborčeka
4. Razno
Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 1
Zapisnik je na prijedlog Predsjednice Irene Kapor dan na glasanje te je
jednoglasno usvojen.
Ad. 2

Ad. 3

Ravnatelj g. Miroslav Milonjić ukazao je na potrebu Muzeja za izvršiteljem
restauratorskih poslova i zadaća, stoga se predlaže raspisivanje natječaja za radno
mjesto restauratora (m/ž).
Ravnatelj Muzeja g. Miroslav Milonjić najavio je da će projekt obnove
Samoborčeka provoditi Muzej zajedno s Rotary clubom Samobor i Društvom
inženjera i tehničara grada Samobora te u suradnji s Gradom i Zagrebačkom
županijom. Upravno vijeće je nakon provedene rasprave pozitivno ocijenilo
odluku da Muzej sudjeluje u tom hvale vrijednom projektu, no isto tako predlaže
da se nakon projektne obnove redovito vrši nadzor nad Samoborčekom u cilju
zaštite i očuvanja vlaka.

Ad. 4

Gospodin Žegarac iznio je prijedlog o zajedničkom sastanku Upravnog i Stručnog
vijeća. Na to mu je ravnatelj Milonjić kazao da obzirom na to da Muzej ima predstavnika
Stručnog u Upravnom vijeću Muzeja, Upravno vijeće redovito se obavještava o svemu
potrebnom za rad Muzeja.
Ravnatelj g. Milonjić izvijestio je o nadolazećim događanjima u Samoborskom
muzeju:
- predavanje kustosa Luke Kazimovića o Beli IV. i Belinoj povelji povodom Dana
Grada
- izložba Samoborsko obrtništvo povodom Dana Grada
- izložba 50 godina koncerata u Samoborskom muzeju u studenom 2017. godine.
Predsjednica se zahvaljuje na sudjelovanju te zatvara sjednicu.
Sjednica je završila u 12 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Irena Kapor v. r.

Zapisničar
Luka Kazimović

