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ZAPISNIK 

 

s 15. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 14.03.2019. u Upravi Dvora 

Trakošćan s početkom u 11,00 sati. 

Prisutni: Andreja Srednoselec, zamjenica predsjednice 

              Nadica Jagarčec, član 

              Ivan Mravlinčić, član 

        

               

Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice Upravnog vijeća Andreja Srednoselec i predložila 

sljedeći 

DNEVNI RED: 

                        1. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća od  

                            29.01.2019. godine 

 

                        2. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika 

                            o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Dvor Trakošćan 

                            nakon dobivene prethodne suglasnosti Ministarstva kulture 

 

                        3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za radna  

                            mjesta voditelja marketinga i specijalista suradnika- vodiča 

                            recepcionera 

 

                        4. Ostala pitanja 

 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 1.) Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća od 29.01.2019. godine 

 

Zamjenica predsjednice je zamolila članove Upravnog vijeća da na temelju uvida u zapisnik s 

prošle sjednice glasuju o usvajanju navedenog zapisnika. 

 

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća 

                    od 29.01.2019. godine 

 

 

Ad 2.) Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 

            ustrojstvu i načinu rada Muzeja Dvor Trakošćan nakon dobivene prethodne 

            suglasnosti Ministarstva kulture 
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Zamjenica predsjednice je članove Upravnog vijeća obavijestila da je na Pravilnik o izmjenama 

i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Dvor Trakošćan 

donesenog na 14. sjednici Upravnog vijeća, Ministarstvo kulture dalo prethodnu suglasnost 

KLASA: 612-05/19-01/0030, URBROJ: 532-06-01-01/5-19-02 od 08. veljače 2019. 

 

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama 

                    Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Dvor Trakošćan 

                    nakon dobivene prethodne suglasnosti Ministarstva kulture 

 

 

Ad 3.) Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za radna mjesta voditelja 

           marketinga i specijalista suradnika- vodiča recepcionera 
 

Zamjenica predsjednice upoznala je članove Upravnog vijeća sa problematikom zapošljavanja 

novih djelatnika.  

 

Naime, Recepcija Dvora Trakošćan kojom je „zatvoren“ ulaz u kompleks krenula je s radom 

početkom travnja 2018. godine. Time je trajno povećan opseg poslova muzeja. Pravilnikom o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Dvor Trakošćan za rad na novoustrojenim 

poslovima prijema gostiju na Recepciji predviđena su 3 radna mjesta: voditelj marketinga 

(VSS), stručni suradnik- vodič recepcioner (VSS) i specijalist suradnik- vodič recepcioner 

(SSS).  

 

U početnoj fazi nakon otvaranja Recepcije zaposlena su dva djelatnika, jedan na radnom mjestu 

stručnog suradnika- vodiča recepcionera i jedan na radnom mjestu specijalista suradnika- 

vodiča recepcionera, oba na određeno vrijeme od 15 mjeseci (01.travanj 2018.-30. lipanj 2019.). 

 

Stručni suradnik- vodič recepcioner  trebao je odrađivati dio poslova voditelja marketinga, a u 

praksi se pokazalo da se taj važan dio nije zadovoljavajuće odrađivao stoga je u narednom 

razdoblju planirano angažiranje dva djelatnika na sljedećim radnim mjestima: 

1. Voditelj marketinga- 1 izvršitelj, VSS, na određeno- 12 mjeseci 

2. Specijalist suradnik- vodič recepcioner- 1 izvršitelj, SSS, na određeno- 12 mjeseci 

 

Kako bi se osigurao kontinuitet te što kvalitetnije i učinkovitije funkcioniranje ustanove u 

novom režimu rada planirani datumi zapošljavanja novih djelatnika bili bi: 

1. Voditelj marketinga od 01. svibnja 2019. 

2. Specijalist suradnik- vodič recepcioner od 01. srpnja 2019. 

 

Temeljem točke II. stavka 1. i podstavka 2. Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i 

namještenika u javnim službama (NN 70/2016, 50/2017, 37/2018) zapošljavanje u javnim 

službama je moguće ako se redovito obavljanje poslova ne može osigurati preraspodjelom 

između postojećih zaposlenika i ako su osigurana financijska sredstva, i to u slučaju: ako se 

radi o zaposlenicima u sustavima zdravstva, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, socijalne 

skrbi, kulture, znanosti i obrazovanja te na poslovima vještačenja, u slučajevima u kojima se ne 

može osigurati redovito obavljanje osnovne djelatnosti, odnosno kada se njihovo obavljanje ne 

može povjeriti vanjskim pružateljima usluga. 

Provedena je analiza te je napravljen izračun godišnjih troškova zapošljavanja djelatnika na 

navedenim radnim mjestima. Sukladno izračunima, zaključeno je da je Dvor Trakošćan u 

mogućnosti u cijelosti financijski pokriti troškove novih zaposlenika. 
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Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja 

                    za radna mjesta voditelja marketinga i specijalista suradnika- vodiča 

                    recepcionera 

 

 

Ad 4.) Ostala pitanja 

 

Pod točkom Ostala pitanja nije bilo rasprave. 

 

 

Sjednica je završila s radom u 11.45 sati. 

 

Broj: 14/3-1-1.5/3-2019/2 

U Trakošćanu, 28.06.2019. 

 

               Zapisničar:                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća: 

       Andreja Srednoselec                                                                   prof. Ljerka Šimunić 

 

________________________                                                    ________________________ 


