ZAPISNIK
sa 43. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, održane dana
22.04.2016. godine u prostorijama Vrtića s početkom u 17.30 h.
PRISUTNI:

Članovi Upravnog vijeća: Tajana Broz, Jasna Vnuk, Tomislav Baričević
Ravnateljica: Gordana Krizmanić
Zapisničarka: Lidija Žučko

Predsjednica UV-a lijepo je pozdravila sve nazočne te predložila sljedeći

Dnevn i

red:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 41. i 42. sjednice Upravnog vijeća
2. Razmatranje Financijskog izvješća za razdoblje siječan-ožujak 2016.g.
3. Donošenje Odluke o imenovanju članova Komisije za upis djece u vrtić (temeljem
čl. 10. i 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada)
4. Osnivanje Odbora Eko vrtića
5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu (zamjena za Brankicu
Krsnik)
6. Donošenje Odluke o raspisivanju Oglasa za prijam odgojitelja/ice na stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem poticaja HZZ-a
7. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijam pomagača u odgojnoj
skupini, uz zasnivanje radnog odnosa putem poticaja HZZ-a
8. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen te se prešlo na rad po točkama.
Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 41. i 42 sjednice Upravnog vijeća
Nitko nije imao primjedbe na Zapisnike te su isti jednoglasno prihvaćeni.

Ad. 2. Razmatranje Financijskog izvješća za razdoblje siječan-ožujak 2016.g.
Svim članovima UV-a putem e-maila dostavljeno je izvješće o ostvarenju financijskog plana
za prva tri mjeseca 2016. godine. Iz izvješća je vidljivo da su prihodi i rashodi bez većih
odstupanja u odnosu na planirano, osim prihoda od donacija za Crowdfunding koji iznose
44.180,00 kn.

Ravnateljica je napomenula da je Crowdfunding kampanja u potpunosti uspjela te da smo
uspjeli prikupiti planirana sredstva. Cijeli projekt bio je jako zahtjevan.
Svi prisutni članovi Upravnog vijeća slažu se sa financijskim izvješćem te jednoglasno
izjavljuju da je primljen na znanje.

Ad. 3. Donošenje Odluke o imenovanju članova Komisije za upis djece u vrtić
(temeljem čl. 10. i 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika
usluga Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada)
Ravnateljica je obavijestila sve prisutne članove Upravnog vijeća da prema čl. 11. Pravilnika
o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Naša radost“
Pregrada postupak upisa djece provodi tročlana komisija koja se bira na mandat od dvije
godine. Jednog člana imenuje gradonačelnik Grada Pregrade, a dva člana bira Upravno vijeće
iz redova odgojitelja i stručnog suradnika vrtića. Gradonačelnik je predložio Tajanu Broz, a
ravnateljica predlaže da Upravno vijeće imenuje odgojiteljice Kristinu Špiljak i Kseniju
Hrestak.
Nitko od prisutnih nije imao drugi prijedlog te je prihvaćen prijedlog ravnateljice i donesena
Odluka da se od strane Upravnog vijeća, Kristina Špiljak i Ksenija Hrestak imenuju
članovima Komisije za upis djece na mandat u trajanju od 2 godine.

Ad. 4. Osnivanje Odbora Eko vrtića
Ravnateljica je izvjestila sve prisutne da je naš Osnivač, Grad Pregrada potpisao ugovor sa
Udrugom „Lijepa naša“ o dobivanju statusa eko vrtića te je hitno potrebno osnovati Odbor
Eko vrtića kako bi se poštivali svi koraci u dobivanju te prestižne titule. Napomenula je da se
u našem vrtiću već duže vrijeme odrađuju projekti vezani uz to područje, a zadnja aktivnost u
nizu je bila eko-radionica pod pokroviteljstvom tvrtke „Vetropack straža“ d.d. iz Huma na
Sutli.
Za članove Odbora Eko vrtića ravnateljica predlaže:
1. Gordana Krizmanić
2. Nikolina Brezak
3. Kristina Špiljak
4. Natalija Vrhovski
5. Rosa Krog Broz
6. Jan Jakopić
7. Darko Topolko
8. Darija Broz
9. Lidija Žučko
10. Nadica Šurbek
11. Marko Vešligaj
12. Jasna Vnuk

- ravnateljica, glavna koordinatorica
- vrtićka koordinatorica (poslijepod. program)
- vrtićka koordinatorica (jasličke skupine)
- vrtićka koordinatorica (vrtićke skupine)
- dijete predškolske dobi
- dijete predškolske dobi
- predstavnik roditelja
- predstavnica roditelja
- administrativna radnica
- tehničko osoblje vrtića
- gradonačelnik Grada Pregrade
- članica Upravnog vijeća vrtića / OŠ Pregrada

13. Zlatko Kantoci
14. Karolina Hostić
15. Vedran Krog
16. Julije Fišter

- direktor „Niskogradnja“ d.o.o. (za stambeno –
komunalne djelatnosti) Pregrada
- Turistička zajednica Grada Pregrade
- kum zastave - ULTIMA d.o.o. Pregrada
- kum zastave - KUNA-GORA zanatska zadruga Pregrada

Svi prisutni se slažu sa predloženim i potvrđuju Jasnu Vnuk kao predstavnicu Upravnog
vijeća u Odboru Eko vrtića.

Ad. 5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu (zamjena za
Brankicu Krsnik)
Zbog bolovanja odgojiteljice Brankice Krsnik na zamjenu je, na rok od 60 dana, primljena
Lucija Vnuk. Kako je Brankica Krsnik još uvijek na bolovanju, zakonski smo u obvezi
raspisati natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice.
Svi članovi Upravnog Vijeća su donijeli Odluku da se sa danom 25.04.2016. raspiše
natječaj za odgojitelja/icu na puno, određeno radno vrijeme, do povratka Brankice
Krsnik sa bolovanja – 1 izvršitelj/ica.

Ad. 6. Donošenje Odluke o raspisivanju Oglasa za prijam odgojitelja/ice na stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem poticaja HZZ-a
Ravanteljica je obavijestila sve prisutne da se na natječaj objavljen 14.03.2016. nije javio
nijedan kandidat te da bi svakako trebalo ponovno raspisati natječaj.
Svi prisutni članovi Upravnog vijeća donose Odluku da se sa danom 25.04.2016. raspiše
novi natječaj za prijam stručnog/e prvostupnika/ice predškolskog odgoja
(odgojitelja/ice) na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem
poticaja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 1 izvršitelj/ica.

Ad. 7. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijam pomagača u odgojnoj
skupini, uz zasnivanje radnog odnosa putem poticaja HZZ-a
Ravnateljica je objasnila prisutnim članovima Upravnog vijeća da smo u stalnom kontaktu sa
djelatnicima HZZ-a kako bismo pravovremeno dobili informaciju o tome da li oni u svojoj
evidenciji imaju nekoga tko ispunjava uvjete za prijam u radni odnos putem javnih radova.
Predložila je da se ponovno raspiše Javni poziv za prijam pomagača u odgojnoj skupini.
Svi prisutni članovi jednoglasno su donijeli Odluku o raspisivanju Javnog poziva sa
danom 25.04.2016. za prijam pomagača u odgojnoj skupini (u kojoj su upisana djeca s
težim teškoćama u razvoju), uz zasnivanja radnog odnosa putem poticaja Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje - 2 izvršitelja/ice.

Ad. 8. Razno
Ravnateljica je izvjestila sve prisutne da još nismo riješili problem s domarom jer nitko od
domara iz susjednih škola nije zainteresiran za Ugovor o dodatnom radu, a ljudima koji nisu
iz Pregrade se ne isplati dolaziti za tako mali broj sati rada.
Eko kućica je izrađena i spremna za postavljanje na betonirane temelje koje su izradili radnici
obrta Gramont iz Pregrade.
Sjednica je završila u 19.15 h.

Zapisničarka:
Lidija Žučko

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tajana Broz

