
Z A P I S N I K 

 

sa 46. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, održane dana 

07.06.2016. 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 

 

 

D n e v n  i     r e d : 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 43., 44. i 45.  sjednice Upravnog vijeća 

2. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o promjeni radnog vremena vrtića 

tijekom ljetnih mjeseci (od 27.06.16. – 26.08.16. – od 5:30h do 16:30h) te 

prosljeđivanje iste Osnivaču zbog dobivanja suglasnosti 

3. Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenom natječaju za zapošljavanje stručnog 

suradnika te donošenje odluke o izboru i zapošljavanju stručnog suradnika 

4. Donošenje Odluke o zapošljavanju odgojiteljice Nikoline Brezak na radno mjesto 

odgojiteljice Anđele Blažun od 01.09.2016. god. (zbog odlaska u mirovinu) bez 

raspisivanja natječaja 

5. Razmatranje pristiglih zamolbi po javnom pozivu objavljenom temeljem programa 

Zavoda za zapošljavanje, paket mjera „Mladi za mlade“ – pomagači u odgojnoj 

skupini te donošenje Odluke o izboru i zapošljavanju radnika 

6. Donošenje Odluke o raspisivanju Oglasa za prijam sveučilišnog prvostupnika 

ekonomije na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem 

poticaja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 1 izvršitelj/ica. 

7. Razmatranje Izvješća komisije za upis djece o privremenim rezultatima upisa djece 

u 2016./2017. odgojno-obrazovnoj godini te donošenje prijedloga Plana upisa djece 

u odgojno-obrazovnoj 2016./2017. god. uz upućivanje istog  na suglasnost Osnivaču 

8. Donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog vijeća od strane roditelja, 

Tomislava Baričevića,  zbog ispisa djeteta iz vrtića 

9. Razno 
 

  

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen te se prešlo na rad po točkama. 

 

 

Ad. 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 43., 44. i 45. sjednice Upravnog vijeća  
 

Nitko nije imao primjedbe na Zapisnike te su isti jednoglasno prihvaćeni. 

 

 

 



Ad. 2.  Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o promjeni radnog vremena vrtića 

tijekom ljetnih mjeseci (od 27.06.16. – 26.08.16. – od 5:30h do 16:30h) te prosljeđivanje 

iste Osnivaču zbog dobivanja suglasnosti 

 

Ravnateljica je obavijestila sve prisutne da dolazi razdoblje u godini kada se koriste godišnji 

odmori, a i broj djece u odgojnim skupinama je znatno smanjen. Kako se u našem vrtiću ne 

koristi kolektivni godišnji odmor već vrtić radi tijekom cijelog ljeta lani po prvi puta odlučeno 

da se skrati radno vrijeme vrtića u tim ljetnim mjesecima i to se pokazalo kao dobro rješenje. 

Ravnateljica je predložila da se radno vrijeme vrtića skrati te bi vrtić bio otvoren od 05:30h do 

16:30h i to u periodu od 27.06.2016. do 26.08. 2016. 

Svi prisutni su se složili sa prijedlogom te je donesen prijedlog Odluke o promjeni radnog 

vremena, ravnateljica je napomenula da ga treba proslijediti Osnivaču  kako bi se što hitnije 

dobila suglasnost na isti. 

 

 

 

Ad. 3. Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenom natječaju za zapošljavanje 

stručnog suradnika te donošenje odluke o izboru i zapošljavanju stručnog suradnika 
 

Svi članovi Upravnog vijeća putem e-maila su dobili izvještaj o pristiglim molbama za radno 

mjesto stručnog suradnika. Ravnateljica je ukratko iznijela da su sve kandidatkinje po struci 

psihologinje, osim Valentine Galic koja je edukator rehabilitator. Ujedno je napomenula da 

Valentina već radi u Vrtiću od 07.09.2015. kao stručni suradnik pripravnik i priprema se za 

polaganje stručnog ispita. Spomenula je da se je dobro uklopila u kolektiv te da svojim 

znanjem uvelike doprinosi kvaliteti rada sa djecom.  

Ravnateljica je predložila Valentini Galic produži Ugovor o radu na narednih 5 mjeseci te da 

se nada da će u tom periodu uspjeti položiti i stručni ispit kako bi stekla uvjete za 

zapošljavanje na neodređeno. 

Svi prisutni su se složili sa prijedlogom ravnateljice te su donijeli Odluku da se sa 

Valentinom Galic potpiše ugovor o radu na određeno vrijeme na pola radnog vremena 

(20 sati tjedno, 4 sata dnevno) u trajanju od 5 mjeseci. 

 

 

 

Ad. 4. Donošenje Odluke o zapošljavanju odgojiteljice Nikoline Brezak na radno mjesto 

odgojiteljice Anđele Blažun od 01.09.2016. god. (zbog odlaska u mirovinu) bez 

raspisivanja natječaja 

 

Ravnateljica je izvjestila sve prisutne da odgojiteljica Anđela Blažun odlazi u mirovinu te da 

smo dužni ponuditi njeno radno mjesto radniku koji kod nas već radi na neodređeno nepuno 

radno vrijeme, a to je Nikolina Brezak. Kako je Anđeli zadnji radni dan 31.08.2016. godine, 

Ravnateljica je predložila da se sa Nikolinom potpiše novi ugovor na neodređeno puno radno 

vrijeme te da se za Nikolinino mjesto raspiše natječaj za odgojitelja na neodređeno nepuno 

radno vrijeme (4 sat dnevno, 20 sati tjedno). 

Svi prisutni su se složili sa prijedlogom ravnateljice te su jednoglasno donijeli Odluku da se 

u kolovozu raspiše natječaj za odgojitelja/icu na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 

sata dnevno, 20 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica. 

 

 

 

 



Ad. 5. Razmatranje pristiglih zamolbi po javnom pozivu objavljenom temeljem 

programa Zavoda za zapošljavanje, paket mjera „Mladi za mlade“ – pomagači u 

odgojnoj skupini te donošenje Odluke o izboru i zapošljavanju radnika 

 

Svi članovi Upravnog vijeća putem e-maila primili su tablice sa prijavljenim kandidatima za 

radno mjesto pomagača u odgojnoj skupini. Na javni poziv su se javile dvije kandidatkinje:  

1. Nataša Herek iz Pregrade  

2. Nikolina Hren iz Gornje Stubice. 

Obje kandidatkinje zadovoljavaju osnovne uvjete – 24 mjeseca u evidenciji HZZ-a, te srednja 

stručna sprema. Ravnateljica predlaže da se za obje kandidatkinje pošalje HZZ-u zahtjev za 

zapošljavanje u javnom radu. Svi prisutni članovi UV-a su se složili sa prijedlogom 

ravnateljice da se zaposle obje kandidatkinje ukoliko se dobije odobrenje od HZZ-a. 

 

 

 

 

Ad. 6.  Donošenje Odluke o raspisivanju Oglasa za prijam sveučilišnog prvostupnika 

ekonomije na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem 

poticaja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 1 izvršitelj/ica. 

 

Ravnateljica je sve izvjestila da Matiji Bešenskom početkom kolovoza završava pripravnički 

staž. Ona smatra da je Matija bio od velike pomoći u ovih godinu dana, naročito zbog pomoći 

u crowdfunding kampanji koja je tražila stvarno puno administrativnog rada te da bi bilo 

dobro ponovno koristiti tu mjeru HZZ-a kao pomoć računovodstvenoj radnici. Napomenula je 

kako sam proces dobivanja mjere može potrajati te bi bilo dobro raspisati natječaj čim  

 

 

Ad. 7. Razmatranje Izvješća komisije za upis djece o privremenim rezultatima upisa 

djece u 2016./2017. odgojno-obrazovnoj godini te donošenje prijedloga Plana upisa djece 

u odgojno-obrazovnoj 2016./2017. god. uz upućivanje istog  na suglasnost Osnivaču 

 

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.  Donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog vijeća od strane roditelja, 

Tomislava Baričevića,  zbog ispisa djeteta iz vrtića 

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. 

 



Ad. 9.  Razno 

 

Sjednica je završila u 19.15 h. 

 

 

 

   

 

      Zapisničarka:                                                                 Predsjednica Upravnog vijeća: 

      Lidija Žučko                                                                                Tajana Broz   


