ZAPISNIK
20. sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja, održane 29.01.2020. godine, s početkom u 13:00
sati, u prostorijama zgrade Muzeja, Trg Mažuranića 14

Prisutni članovi Upravnog vijeća:
Vinko Ivić, predsjednik Upravnog vijeća
Aleksandra Vlatković, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća
Juraj Zoričić, član Upravnog vijeća
Ljiljana Perišić, članica Upravnog vijeća

Prisutne osobe izvan Upravnog vijeća:
Goranka Horjan, ravnateljica Etnografskog muzeja
Mirjana Klasić, voditeljica računovodstva
Jerka Perica, tajnica Etnografskog muzeja

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Ivić predlaže sljedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prihvaćanje dnevnog reda
Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
Godišnje izvješće o radu za 2019. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan za 2020. godinu i Plan nabave za 2020. godinu
Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Etnografskog
muzeja
7. Razno

1.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
2.
Zapisnik s prethodne sjednice je jednoglasno prihvaćen.
3.
Ravnateljica Goranka Horjan u najbitnijem izlaže opsežno godišnje izvješće o radu Etnografskog muzeja
u 2019. godini. Naglašava da je u rujnu 2019. godine završen projekt uređenja glavne zgrade Muzeja
na Trgu Mažuranića 14, koji je uključivao saniranje krovišta, uređenje kupole te uređenje unutrašnjeg
i vanjskog pročelja čime je ostvareno povećanje vrijednosti nekretnina Muzeja za 7,5 milijuna kuna te

je Muzej postao jedna od najatraktivnijih lokacija u području Donjeg Grada. U 2019. godini je obilježena
100. obljetnica postojanja Muzeja prigodnim programima u okviru kojih su realizirane izložbe i brojni
edukativni sadržaji za djecu predškolske i školske dobi, studente, sve do umirovljenika i osoba sa
invaliditetom. Obljetnica je obilježena i dodjelom priznanja i zahvalnica istaknutim stručnim
zaposlenicima i suradnicima Muzeja te je dobro popraćena u medijima čime se povećala vidljivost
Muzeja u javnosti. Nadalje, Muzeju je u 2019. godini odobreno oko pedeset različitih programa. Od
važnijih ravnateljica Horjan izdvaja izložbu „Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-ovim
listama“ koja je gostovala u Kini, Litvi, Kanadi i Australiji. U Hrvatskoj su održana gostovanja naših
izložbi u Dubrovniku, Splitu i Puli. Na velikoj božićnoj izložbi u Vatikanu tradicionalno su postavljene
hrvatske jaslice. Što se tiče posjećenosti Muzeja, nisu ostvareni značajni pomaci neovisno o tome što
je Muzej zbog radova jedno vrijeme bio zatvoren za posjetitelje. U narednom vremenu Muzej će
nastojati povećati posjećenost kroz bolju organizaciju radnog vremena i povećanjem broja programa
za publiku. Od projekata koji su prijavljeni na nacionalne i međunarodne pozive za sufinanciranje iz EU
fondova realizirani su projekti „#Za BITI +54“, „Knjige naših ulica“, započet je projekt revitalizacije
zgrade nekadašnje zemaljske pivnice u Kačićevoj ulici, u pripremi je projekt „Etnovremeplov“, u tijeku
je evaluacija projekta „Museomedia“. U okviru izdavačke djelatnosti ističe se katalog „Kapa dolje!“
Priča o (ne)pokrivanju glave, katalog Zbirke narodnih nošnji hrvatske dijaspore, katalog „Šeširi iz
privatne kolekcije Đurđe Tedeschi – Memories Are Made of This“, katalog „Knjige naših ulica“, časopis
Etnološka istraživanja. Radi prikupljanja podataka o rezultatima u području muzejske djelatnosti,
Muzej je izradio statistiku o razini obrađenosti predmeta u programu M++ iz koje je vidljivo u kojoj
mjeri je pojedina zbirka obrađena. U pogledu financijskog poslovanja Muzeja, najveći dio prihoda
ostvaren je iz proračuna Grada Zagreba kao osnivača. U usporedbi s prethodnom godinom Muzej je u
2019. godini ostvario gotovo 1,7 milijuna veći prihod zbog sredstava dodijeljenih iz EU fondova za
izradu projektne dokumentacije. Također je ostvaren nešto veći prihod iz proračuna Grada Zagreba i
Ministarstva kulture, a vlastiti prihod je nešto manji.
Predsjednik Vijeća Vinko Ivić navodi da je kod baštinskih institucija u pravilu teže postići veći udio
vlastitih prihoda u ukupnoj strukturi prihoda.
Članica Vijeća Ljiljana Perišić navodi da se u posljednje vrijeme kod većine kulturnih ustanova može
primijetiti pad vlastitih prihoda zbog slabijeg interesa publike za kulturne sadržaje.
Nakon provedene rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju Godišnje izvješće
Etnografskog muzeja za 2019. godinu.
4.
Voditeljica računovodstva Mirjana Klasić podnosi i obrazlaže Financijsko izvješće za 2019. godinu. Ističe
da je u navedenom obračunskom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosu od 343.445,49 kn zbog
nedoznačenih sredstava za plaće, materijalne troškove i sredstava za programe za prosinac 2019.
godine. Postoji i višak prihoda dobivenih u prosincu 2019. godine od Ministarstva kulture u iznosu od
222.407,97 kn koji će se utrošiti na završetak programa u 2020. godini. Višak vlastitih prihoda utrošit
će se na opremanje i redovnu djelatnost Muzeja u 2020. godini.
Nakon provedene rasprave u kojoj sudjeluju svi članovi Vijeća, Upravno vijeće donosi Odluku o
prihvaćanju Financijskog izvješća za 2019. godinu.
5.

Mirjana Klasić iznosi Financijski plan za 2020. godinu i Plan nabave za 2020. godinu. Navodi da je
osnivač odredio financijske okvire, a unutar tih okvira u Financijskom planu su navedeni prihodi koje
Muzej očekuje kao i plan rashoda. Plan nabave za 2020. godinu izrađen je po stavkama s obzirom na
planirane prihode i rashode predviđene Financijskim planom.
Nakon provedene rasprave članovi Vijeća jednoglasno prihvaćaju Financijski plan za 2020. godinu i Plan
nabave za 2020. godinu.
6.
Ravnateljica Horjan predstavlja članovima Vijeća prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Etnografskog muzeja. Ističe da se navedenim
izmjenama i dopunama usklađuju nazivi stručnih muzejskih zvanja odnosno nazivi radnih mjesta
Muzeja sukladno novom Pravilniku o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj
djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja („Narodne novine“ br. 104/19) koji je stupio na snagu
dana 7.11.2019. godine. Osim u pogledu stručnog nazivlja, izmjene i dopune su učinjene i u odnosu na
muzejsku Zbirku uzoraka tkanja i veza, opis poslova pojedinih radnih mjesta te određene izmjene u
pogledu radnog vremena i organizacije dežurstava zaposlenika Muzeja.
Članica Vijeća Aleksandra Vlatković, dokumentaristica, pojašnjava da Zbirka uzoraka tkanja i veza nije
nova zbirka, već je to zbirka koja se dosad nazivala Zbirkom tekstilnih fragmenata. Stoga predlaže da
se u ovom Pravilniku jasno naznači da je riječ samo o promjeni naziva iste zbirke.
Nakon provedene rasprave članovi Vijeća jednoglasno usvajaju Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Etnografskog muzeja, s predloženom izmjenom koju
je iznijela dokumentaristica Aleksandra Vlatković.
7.
Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.
Završeno u 14,25 sati.

Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća:

____________________

_________________________

Jerka Perica, dipl. iur.

Vinko Ivić, muzejski savjetnik

