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UPRAVNO VIJEĆE 
Dječji vrtić «Pahuljica» 
Palit 135/A 
51280 Rab 
 
Klasa: 023-08/21-01/12 
Ur.broj: 2169-02-21-1 
 
Dana 22. studenog 2021. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama dječjeg vrtića „Pahuljica” 

održana je 33. sjednica  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Pahuljica''   
 

ZAPISNIK 
SA 33.  SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA ''PAHULJICA'' 

 
Prisutni: 
 

 
 

1) Anamaria Vidas - predsjednica 
2) Zdenka Pećarina - članica 
3) Vesna Beg - član 

       
 

Ostali prisutni: 
Sanja Grozdanić – ravnateljica 
Barbara Matahlija -sindikalni povjerenik 
Kristina Deželjin – zapisničar   
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predsjednica Upravnog vijeća konstatirala je da su vijećnici Valter Stojnšek i Ivana  Fafganđel 
Gvačić opravdano izostali te otvara 33. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže sljedeći dnevni red: 
 
 
                                                                     DNEVNI RED   
 
  
 
1. Verifikacija  zapisnika sa  31. i 32. sjednice Upravnog vijeća 
2. Donošenje teksta natječaja za odgojitelje/ice 
3. Donošenje teksta natječaja za pomoćnog kuhara/icu 
4. Donošenje teksta natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 
5. Razno 
 
 
Dnevni red usvojen je jednoglasno. 
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Ad.1.)  Verifikacija  zapisnika sa 31. i 32. sjednice 
 
Predsjednica Upravnog vijeća otvara 1. točku dnevnog reda i pita vijećnike ima li primjedbi na 
zapisnike sa 31. i 32. sjednice . Kako primjedbi na zapisnik sa 31. i 32. sjednice Upravnog vijeća 
nije bilo, zapisnici su usvojeni jednoglasno. 
 
Ad.2.) Donošenje teksta natječaja za odgojitelje/ice 
 
Predsjednica otvara drugu točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici. Ravnateljica upoznaje 
vijećnike s rješenjem prosvjetne inspekcije po kojem se zabranjuje rad odgojiteljicama i pomoćnoj 
kuharici primljenima po natječaju objavljenom 9. srpnja 2021. godine. Spomenutima se rad 
zabranjuje jer na natječaju nije bila istaknuta poveznica na mrežne stranice Ministarstva hrvatskih 
branitelja na kojoj su navedeni dokazi da su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava prednosti pri 
zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih 
obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21). Sukladno navedenom ravnateljica predlaže tekst natječaja za 
odgojitelje/ice kojeg su vijećnici jednoglasno prihvatili. 
Tekst natječaja sastavni je dio ovog zapisnika. 
 
Ad.3.) Donošenje teksta natječaja za pomoćnog kuhara/icu 
 
Ravnateljica navodi da se i ovaj natječaj ponavlja iz gore navedenog razloga te ga vijećnici 
jednoglasno prihvaćaju. 
Isti je sastavni dio ovog zapisnika. 
 
Ad.4.) Donošenje teksta natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 
 
Ravnateljica upoznaje vijećnike i s potrebom raspisivanja natječaja za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice budući da mandat aktualne ravnateljice ističe početkom iduće godine. Vijećnici su 
jednoglasno podržali tekst natječaja koji je sastavni dio ovog zapisnika. 
 
Ad.5.) Razno 
 
Ravnateljica je vijećnike upoznala s jedinom pristiglom molbom na natječaj za pripravnika/icu koja 
je predana na vrijeme sa svom potrebnom dokumentacijom. Molbu je predala A.B. te ravnateljica 
predlaže da se s istom kandidatkinjom krene u postupak ostvarivanja sredstava putem mjere 
zapošljavanja HZZ.  
 Vijećnici su jednoglasno prihvatili ravnateljičin prijedlog. 
 
 
 
Sjednica je završila u 17,30 sati. 
 
 
 
Zapisničar:                                                                                    Predsjednica Upravnog vijeća: 
 
___________________                                                                _________________________ 


