
 

 

 

 

 
Ur.br.: 151-21 
Datum: 21. 04. 2021. 

 

Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskoga školskog muzeja 
održane 21. 04. 2021. u prostoru Gradskog ureda za obrazovanje, Ilica 25, 

s početkom u 16 sati 
 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: 
Elizabeta Serdar, predsjednica 
Vera Šimić Jajčinović, zamjenica predsjednice 
Katarina Milković, Božica Šimleša, Anica Sokač: članice 
Ostali, bez prava glasa: Dubravka Galoić Kahlina, tajnica 
 
DNEVNI RED: 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice UV-a 

2. Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja, usmeno 

prezentiranje  kandidatkinja  Prijedloga programa rada  HŠM-a 

3. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog školskog muzeja 

Dnevni red se jednoglasno prihvaća. 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice UV-a 

Ad.1) Zapisnik sa 8. sjednice od 19. 04. 2021. članicama UV-a je dostavljen putem maila. Na 

isti nije bilo primjedbi ni dopuna. Zapisnik se jednoglasno prihvaća. 

2. Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja, usmeno 
prezentiranje kandidatkinja Prijedloga programa rada HŠM-a 

 
Ad.2) Sukladno odluci sa 8. sjednice UV-a,  kandidatkinje koje su dostavile prijave na natječaj 
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja, pozvane su na usmeno prezentiranje svojih 
Prijedloga programa rada Muzeja u četverogodišnjem razdoblju.  
 
Upravno vijeće poziva u 16,20 sati da uđe kandidatkinja dr. sc. Štefka Batinić. 
Š. Batinić nakon kratkog osvrta na rad i pozitivne rezultate u proteklom razdoblju trajanja 
mandata te rad u kriznom razdoblju zbog pandemije i posljedica potresa, u kratkim crtama 
izlaže svoj Prijedlog programa rada Muzeja. Bitni ciljevi i usmjerenja  u idućem mandatu bili 
bi obnova zgrade i prostora Muzeja uz podršku nadležnih tijela i institucija, rad Muzeja 
prema sadašnjim uvjetima omogućiti na dislociranim mjestima, nastavak rada na svim 
ključnim područjima muzejskog djelovanja: zaštiti i obradi muzejske građe, izložbama, rad na 



 

pripremi novog stalnog postava, pojačati aktivnosti oko pokretnih izložaba, promidžbe 
muzeja te uvesti elektronsku publikaciju u kojoj bi se prezentirala muzejska građa u 
digitaliziranom obliku. Također planira u novim prilikama razviti nove ideje i prakse. 
Upravno vijeće nema više pitanja i dr. sc. Štefka Batinić izlazi u 16,43 sati. 
 
Upravno vijeće poziva u 16,44 sati da uđe kandidatkinja Kristina Gverić. 
K. Gverić nakon kratkog osobnog predstavljanja i predstavljanja svog rada u Muzeju, kratko  
obrazlaže svoj Prijedlog programa rada Muzeja s naglaskom na nužnost izrade elaborata o 
stanju zgrade nakon čega se može planirati nastavak rada Muzeja unutar zgrade ili u drugim  
dislociranim prostorima. Kao prioritet ističe usklađivanje pravnih akata Muzeja sa zakonima, 
rad na izradi nove koncepcije stalnog postava, namjerava pojačati djelatnost pokretnih 
izložaba i popratnih pedagoških programa.  
Upravno vijeće nema više pitanja i Kristina Gverić izlazi u 16,58 sati. 
 

3. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog školskog muzeja 

Ad.3) Članice UV-a, točku 3. dnevnog reda:  Prijedlog odluke o imenovanju 
ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog školskog muzeja odgađaju za iduću sjednicu koja će se 
održati 30. 04. 2021. i traže da im se putem maila dostavi životopis i opis rada kandidatkinje 
Kristine Gverić. 

 

Sjednica je dovršena u 17,05 sati. 
 
 
 
Zapisničarka:     Predsjednica Upravnog vijeća 
 
Dubravka Galoić Kahlina, tajnica  mr. sc. Elizabeta Serdar, muzejska savjetnica 
 
 
 

 


