
Z A P I S N I K 

 

sa 50. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, održane dana 

25.08.2016. godine u prostorijama Vrtića s početkom u 14,00 h. 

 

PRISUTNI:  Članovi Upravnog  vijeća: Tajana Broz, Jasna Vnuk, Suzana Petrak,  

            Tomislav Ivanjko 

                                                                    

 

                    Zamjenica ravnateljice:  Marija Šanjug 

                    Zapisničarka:  Lidija Žučko 

 

 

 

 

Predsjednica UV-a  lijepo je pozdravila sve nazočne te je predložila dnevni red uz malu 

izmjenu odn. da se Odluka o odabiru kandidata pod trećom točkom dnevnog reda donese u 

ponedjeljak, 29.08.2016.  

 

 

D n e v n  i     r e d : 

 

1. Donošenje Odluke o raspisivanju Oglasa za prijam odgojitelja/ice na stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja ranog odnosa putem poticaja HZZ-a (nastavak 

SOZR za Mateju Pavić) 

2. Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenom Oglasu za prijam stručnog/e 

prvostupnika/ce ekonomije na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja ranog 

odnosa putem poticaja HZZ-a te donošenje odluke o odabiru kandidata 

3. Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenom natječaju za zapošljavanje odgojitelja 

na određeno puno radno vrijeme (01.09.2016. – 31.05.2017.)  

4. Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenom natječaju za zapošljavanje odgojitelja 

na neodređeno nepuno radno vrijeme  te donošenje odluke o izboru i zapošljavanju 

odgojitelja/ice. 

5. Razno 

 

  

 

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

 

 

Ad. 1.  Donošenje Odluke o raspisivanju Oglasa za prijam odgojitelja/ice na stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja ranog odnosa putem poticaja HZZ-a (nastavak 

SOZR za Mateju Pavić) 

 

Zamjenica ravnateljice je izvjestila sve prisutne članove da bi Mateja Pavić koja je u našem 

vrtiću započela stažiranje kao odgojitelj, ali ga je zbog trudnoće morala odgoditi, željela 

nastaviti te bi trebalo raspisati natječaj kako bi joj se to omogučilo.  

Svi prisutni članovi su se složili sa prijedlogom te su donijeli Odluku o raspisivanju oglasa 

za prijam stručne prvostupnice predškolskog odgoja (odgojiteljice) na nastavak 

stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem poticaja HZZ-a. 

 

 



 

Ad. 2.  Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenom Oglasu za prijam stručnog/e 

prvostupnika/ce ekonomije na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja ranog 

odnosa putem poticaja HZZ-a te donošenje odluke o odabiru kandidata 

 

Gđa Šanjug je izvjestila sve prisutne da su se na Oglas javile dvije kandidatkinje: 

1. Petra Klenovšak iz Desinića, prvostupnica ekonomije 

2. Ana Škrnjug iz Pregrade, prvostupnica menadžmenta 

Obje kandidatkinje zadovoljavaju uvjete, ali gđa Šanjug predlaže da se zbog blizine primi 

kandidatkinja Ana Škrnjug. 

Svi prisutni su se složili sa prijedlogom te donijeli Odluku da se na stručno osposobljavanje za 

rad na mjesto stručnog prvostupnika ekonomije primi kandidatkinja Ana Škrnjug iz Pregrade. 

 

 

 

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

odgojitelja na određeno puno radno vrijeme (01.09.2016. – 31.05.2017.) 
 

Predsjednica Upravnog vijeća napomenula je da se ovdje radi o novom radnom mjestu koje je 

Osnivač odobrio na određeno vrijeme, ali se nada da će se produžiti na neodređeno vrijeme. 

Svi članovi Upravnog vijeća putem e-maila su dobili izvještaj o pristiglim molbama (koji se 

nalazi u privitku zapisnika) za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno vrijeme. 

Zamjenica ravnateljice je ukratko iznijela da svi kandidati zadovoljavaju uvjete te su uz 

zamolbu priložili traženu dokumentaciju. 

Tajana Osredečki je trenutno nezaposlena i radila je preko ljeta u našem vrtiću na zamjeni za 

godišnje odmore. Andreja Drenški je trenutno zaposlena u našem vrtiću na zamjeni za 

godišnje odmore te je već radila na zamjenama i tijekom 2015. godine. Ističe se znanjem 

engleskog jezika te tijekom odgojno-obrazovne godine radi u Udruzi „Naučimo puno“. Uz 

zamolbu je priložila u preporuke vrtića u kojima je dosada radila. 

Matija Krizmanić je u našem vrtiću radio na zamjeni od 1.8.16. do 12.8.16., a trenutno je 

zaposken u poduzeću MATIS d.o.o. Pregrada do 31.8.16. ( zbog ne prekidanja prava na 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje). Na zamjeni odgojiteljica na BO  radio je  i u 2015. god. 

Istaknuo se  i kao dugogodišnji volonter  sudjelujući u  pripremama i izvođenju raznih 

predstava i svečanosti. Ima završenu osnovu glazbenu školu i student je na diplomskom 

studiju ranog i predškolskog odgoja na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Uz zamolbu je 

također priložio preporuke vrtića u kojima je stažirao i radio. Aktivan je u lokalnoj zajednici 

kroz tamburašku sekciju KUD-a.  

Gđa Šanjug je napomenula da osobno poznaje sve kandidate te da smatra da su svi odličan 

izbor, ali da je njen prijedlog da se zaposli Matija Krizmanić iz više razloga: ističe se 

glazbenom naobrazbom (što je vrlo bitno u poticanju razvoja djece, a vrtić nema adekvatno 

pokriveno ovo područje s ostalim zaposlenim odgojiteljima), muški je odgojitelj (promicanje 

ravnopravnosti spolova – u vrtiću je do sada zaposlen isključivo ženski spol), ima dobar 

pristup prema djeci i roditeljima te su ga svi, a pogotovo djeca, jako dobro prihvatili.  

Uz to, gđa Šanjug je predložila da se Andreji Drenški ponudi daljnji rad u vrtiću kao zamjena 

za odgojiteljicu Goranku Špiljak koja je na dužem bolovanju te se vjerojatno tijekom rujna ne 

će vratiti na rad. U periodu od listopada do prosinca nedostajat će i odgojitelj za zamjenu 

odgojiteljice Zdravke Drožđan koja je na dopustu za njegu djeteta s teškoćama u razvoju. 

Gđa Vnuk, kao prosvjetni radnik, smatra da je odgoj djece kroz glazbenu i kreativnu igru 

veoma bitan te da bi zapošljavanje Matije Krizmanića bio veliki doprinos kvaliteti rada u 

odgojnoj skupini te za cijeli kolektiv. Napomenula je da je Matija sudjelovao u svim 

aktivnostima vrtića koje su zahtjevale glazbenu pratnju te da nam uskoro dolaze i Berbarije u 

kojima također već ima veliko iskustvo jer svake godine sudjeluje u njima.  



Gđa Petrak je podržala prijedlog zamjenice ravnateljice i također je istaknula važnost glazbe. 

Smatra i da bi se zapošljavanjem Matije u vrtiću dobila osoba koja ima iskustva u radu  sa 

raznim tehničkim uređajima (razglas, kamera, projektor, kompjuterski programi...) 

Gospodin Ivanjko se složio sa svime navedenim i smatra da je sve rečeno i da ne treba ništa 

dodavati. 

Gđa Broz je prenijela svim prisutnima da je od Grada došla zamolba da se Odluka o 

zapošljavanju odloži do ponedjeljka. S obzirom da su kanditati Matija Krizmanić i Andreja 

Drenški iz naše sredine, oboje imaju tražene kompetencije i oboje su već radili u našem 

vrtiću, trebalo bi pokušati naći rješenje na temelju kojeg ni jedan od navedenih kandidata ne 

bi bio oštećen.  

Konačna odluka donijeti će se u ponedjelak temeljem očitovanja svih članova Upravnog 

vijeća. 

 

 

Ad. 4. Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenom natječaju za zapošljavanje 

odgojitelja na neodređeno nepuno radno vrijeme  te donošenje odluke o izboru i 

zapošljavanju odgojitelja/ice. 

 

Gđa Šanjug je ukratko iznijela podatke prema izvještaju o pristiglim molbama te je 

napomenula da su se javile tri kandidatkinje: Tajana Osredečki, Natalija Vrhovski i Andreja 

Drenški. Zamjenica ravnateljice je predložila Nataliju Vrhovski jer smatra da je 

dugogodišnjim radom na zamjenama u našoj ustanovi (radi na raznim zamjenama od 2009. 

godine) dokazala kako je odgojiteljica koja se odlično uklopila u kolektiv, aktivna je u 

realizaciji raznih projekata (koje je prezentirala i na državnoj razini) te je dobro prihvaćena od 

djece i roditelja.  

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

zaposli Natalija Vrhovski na mjesto odgojitelja te da se s njom potpiše Ugovor o radu na 

neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena odn. 4 sata dnevno - 20 sati tjedno od 

01.09.2016. godine. 

 

 

Ad. 5. Razno 

 

Gđa Vnuk se javila za riječ te je upozorila sve pristutne na status računovodstvene radnice 

koja je prijavljena na nepuno radno vrijeme od 6 sati dnevno, a zbog sve većeg obima poslova 

ostaje redovito duže raditi (bez naknade). Smatra kako bi to radno mjesto trebalo imati puno  

radno vrijeme kako bi odrađeni sati bili i plaćeni. Napomenula je i da vjeruje da razlika plaće 

za 2 sata dnevno odn. 10 sati tjedno ne bi trebala predstavljati problem u financijskom smislu. 

Gđa Broz se složila te je napomenula da je to pitanje već dugo vremena aktualno, ali do sada 

Osnivač nije uspio osigurati potrebna sredstva. Zamolila je računovodstvenu radnicu da 

pripremi financijsko izvješće o godišnjem povećanju mase plaće po tom pitanju kako bi se 

Osnivaču mogao argumentirano poslati zahtjev da se računovodstvenoj radnici omogući puno 

radno vrijeme. 

 

Sjednica je završila u 19.15 h. 

 

   

 

      Zapisničarka:                                                                 Predsjednica Upravnog vijeća: 

      Lidija Žučko                                                                                Tajana Broz   


