ZAPISNIK
sa 58. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, održane dana 08.12.2016.
godine, u prostorijama Vrtića s početkom u 17,00 h.
PRISUTNI:

Članovi Upravnog vijeća: Tajana Broz, Jasna Vnuk, Brankica Krsnik
Zamjenica ravnateljice: Valentina Galic
Zapisničarka: Lidija Žučko

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

Dnevn i

red:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 57. sjednice Upravnog vijeća
2. Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenom natječaju za zapošljavanje računovodstvenoadministrativnog radnika na neodređeno nepuno radno vrijeme te donošenje odluke o izboru i
zapošljavanju istog.
3. Donošenje izmjena Prijedloga rebalansa fin. plana za 2016. godinu
4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za domara/ložača centralnog grijanja, 1
izvršitelj/ica na 3h tjedno
5. Razno
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen te se prešlo na rad po točkama.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 57. sjednice Upravnog vijeća
Nitko nije imao primjedbe na zapisnik te je isti jednoglasno prihvaćen.
Ad. 2. Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenom natječaju za zapošljavanje
računovodstveno-administrativnog radnika na neodređeno nepuno radno vrijeme te donošenje
odluke o izboru i zapošljavanju istog.
Zamjenica ravnateljice obavijestila je sve prisutne članove UV-a da je prema uputi predsjednice
Upravnog vijeća formirala povjerenstvo za provedbu Natječaja za računovodstveno-administrativnog
radnika. Prema Zapisniku o otvaranju prijava, pregledu i ocjeni prijava za Natječaj, prijavilo se 9
kandidatkinja:
- Ivana Špoljar iz Velikog Trgovišća
- Lidija Žučko iz Desinića
- Anamaria Palić iz Zaboka
- Valentina Horvat iz Krapine
- Suzana Presečki iz Petrovskog
- Marijana Bajcer iz Krapine
- Martina Horvatec iz Zaboka
- Ivana Šteković iz Donje Voće
- Mirjana Šanjug iz Petrovskog

od koji je šestero pozvano na pismenu provjeru. Četiri kandidatkinje koje su se odazvale na pismenu
provjeru znanja, obavile su i intervju te je Povjerenstvo na temelju rezultata vrednovanja pismene
provjere i intervjua izvršilo rangiranje kandidatkinja. Zapisnici sa svih sjednica Povjerenstva za
provedbu Natječaja za računovodstveno-administrativnog radnika dostavljeni su svim članovima
Upravnog vijeća putem e-maila te se nalaze i u privitku ovog zapisnika.
Zamjenica ravnateljice je predložila da se zaposli Lidija Žučko, a svoj prijedlog je obrazložila
činjenicom da spomenuta već radi tri i pol godine na spomenutim poslovima te je samostalna i
uspješna u obavljanju istih, a u postupku provjere znanja i sposobnosti uspjela je ostvariti najbolji
rezultat.
Svi prisutni članovi Upravnog vijeća složili su se sa prijedlogom gđice Galic te su jednoglasno
donijeli Odluku da Lidija Žučko ostane na mjestu računovodstveno-administrativnog radnika
te da se s njom potpiše ugovor o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme (6 sati dnevno, 30
sati tjedno).

Ad. 3. Donošenje izmjena Prijedloga rebalansa fin. plana za 2016. godinu
Zamjenica ravnateljice je izvjestila sve prisutne da je Osnivač odlučio namaknuti u cijelosti sredstva
za isplatu otpremnine za Ivanku Mrkus u iznosu 30.300,00 kn te potrebno taj iznos uvrstiti u opće
prihode i primitke te rashode po tom izvoru. Također je odobreno stručno osposobljavanje za
ekonomistu te su nam se povećali prihodi u iznosu od 6.751,08 kn na izvoru pomoći od
izvanproračunskih korisnika, a shodno tome i rashodi po istom izvoru za naknade troškova osobama
izvan radnog odnosa.
Zamjenica ravnateljice predložila je da se te izmjene uvrste u rebalans.
Svi prisutni su se složili sa prijedlogom te su donijeli Odluku da se gore navedene stavke uvrste u
Izmjenu rebalansa za 2016. godinu.
Ad. 3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za domara/ložača centralnog grijanja, 1
izvršitelj/ica na 3h tjedno
Gđica Galic je obavijestila sve prisutne da još uvijek nije riješeno pitanje zapošljavanja domara jer se
na raspisane natječaje nitko nije javio. Predložila je da se još jednom raspiše natječaj jer nam je
domar stvarno potreban zbog stalnih kvarova koji se javljaju.
Svi prisutni članovi su se složili sa prijedlogom te donijeli Odluku da se raspiše natječaj za radno
mjesto domara/ložača centralnog grijanja, 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (3
sata tjedno).

Ad. 4. Razno
Gđica Galic obavijestila je sve prisutne da još uvijek čekamo pozitivan odgovor HZZ-a o primanju
odgojiteljica na stručno osposobljavanje za rad. U međuvremenu je počela raditi pomagačica u
odgojnoj skupini (od 27.11.2016.) te je napokon u vrtić upisan i Dario Vdović, dijete s teškoćama, za
čiji je upis, uvjet bio zapošljavanje pomagača.
Napomenula je da nam je obećana donacija u obliku radova krečenja te će se okrečiti hodnici u
cijelom vrtiću, soba za odgojitelje, soba stručnog suradnika te uredi ravnatelja i računovodstva. Tako

bi napokon cijeli vrtić bio osvježen. Boja za zidove hodnika je dogovorena sa svim odgojiteljima, a
radovi bi se trebali izvesti još prije Nove godine.
Kako još uvijek pristižu roditelji sa zahtjevima za upis svoje djece, zamjenica ravnateljice je iznijela
mišljenje da će svakako trebati otvoriti novu odgojnu skupinu u idućoj godini. Zbog toga se nabavlja
oprema te didaktički materijal za opremanje prostora za novu skupinu. Gđa Broz je napomenula da u
siječnju 2017. godine treba planirati sastanak sa gradonačelnikom kako bi se dogovorili o
pojedinostima otvaranja nove odgojne skupine.
Nije bilo daljnjih pitanja te je sjednica je završila u 18,45 h.

Zapisničarka:
Lidija Žučko

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tajana Broz

