
Z A P I S N I K 

 

sa 72. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, održane dana 22.08.2017. 

godine, u prostorijama Vrtića s početkom u 9,00 h. 

 

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

 

                    Ravnateljica: Gordana Krizmanić 

                    Zapisničarka:  Jasna Vnuk 

 

 

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

 

D n e v n  i    r e d : 

1. Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenom natječaju za zapošljavanje stručnog 

suradnika – psihologa na neodređeno nepuno radno vrijeme , te donošenje odluke o izboru i 

zapošljavanju istog. 

2. Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenim natječajima za zapošljavanje odgojitelja (na 

neodređeno nepuno radno vrijeme i na određeno puno radno vrijeme) , te donošenje odluke 

o izboru i zapošljavanju istih. 

3. Razno 

   

 

 

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

 

Ad. 1.  Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenom natječaju za zapošljavanje stručnog 

suradnika – psihologa na neodređeno nepuno radno vrijeme , te donošenje odluke o izboru i 

zapošljavanju istog. 

 

Ravnateljica je obavijestila sve prisutne članove UV-a da nismo zaprimili nijednu zamolbu za 

zapošljavanje na radno mjesto stručnog suradnika te je predložila da se donese Odluka o neodabiru 

kandidata te ponovnom raspisivanju natječaja tijekom rujna. Natječaj bi se trebao raspisati za sve 

profile stručnog suradnika (psiholog, pedagog, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila), a da 

se prednost pri zapošljavanju daje psihologu. 

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća su se složili sa prijedlogom ravnateljice te jednoglasno donijeli 

Odluku o neizboru kandidata te ponovnom raspisivanju natječaja za radno mjesto STRUČNI 

SURADNIK (psiholog, pedagog, stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila) – 1 

izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno, 20 sati tjedno) tijekom 

rujna . 

 

 

Ad. 2. Razmatranje pristiglih zamolbi po objavljenim natječajima za zapošljavanje odgojitelja 

(na neodređeno nepuno radno vrijeme i na određeno puno radno vrijeme) , te donošenje 

odluke o izboru i zapošljavanju istih. 

 

Svi članovi Upravnog vijeća putem e-maila primili su popis prijavljenih kandidata na  natječaj za 

primanje za zapošljavanje odgojitelja. Na natječaj se javilo šest kandidata: 

 

1. Tajana Osredečki iz Gornjeg Jesenja 

2. Matija Krizmanić iz Pregrade 



3. Natalija Vrhovski iz Pregrade 

4. Suzana Jazbec iz Pregrade 

5. Marina Kozina iz Krapine 

6. Sanja Čavužić Kozina iz Krapine 

 

Ravnateljica je napomenula da su četiri kandidata već radila u našem vrtiću na zamjenama te 

predložila da Upravno vijeće na prijedlog predsjednice UV-a donese odluku o rasporedu tih 

odgojitelja na radna mjesta na određeno i neodređeno radno vrijeme. 

Predsjednica je napomenula da se Natalija Vrhovski izuzme iz tog natječaja te joj se ponudi ugovor 

pod izmijenjenim uvjetima na neodređeno puno radno vrijeme obzirom da već ima ugovor na 

neodređeno, ali na pola radnog vremena. 

Također je napomenula da je iz dostavljenih podataka vidljivo da kandidatkinja Suzana Jazbec ima 

najduži staž u našem vrtiću te da smatra da bi s njom trebala potpisati ugovor na neodređeno nepuno 

radno vrijeme (4 sata dnevno, 20 sati tjedno), a za popunjavanje druge polovice ponuditi joj rad u 

kraćem programu predškole od 01.10.2017. 

Matiju Krizmanića i Tajanu Osredečki predlaže za zapošljavanje na ugovor na određeno puno radno 

vrijeme do 31.05.2018.  

Svi prisutni članovi složili su se sa prijedlogom gđe Broz te donijeli slijedeće odluke: 

1. Sa Natalijom Vrhovski potpisati ugovor o radu na neodređeno pod izmijenjenim 

uvjetima na puno radno vrijeme (8 sati dnevno – 40 sati tjedno) na poslovima 

odgojitelja sa početkom rada 01.09.2017. godine 

2. Sa Suzanom Jazbec potpisati ugovor o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 

sata dnevno – 20 sati tjedno) na poslovima odgojitelja sa početkom rada 01.09.2017. 

godine te joj kao nadopunu satnice ponuditi rad u kraćem programu predškole od 

02.10.2017. godine do 31.05.2018. godine  

3. Sa Matijom Krizmanićem i Tajanom Osredečki potpisati ugovore o radu na određeno 

puno radno vrijeme (8 sati dnevno – 40 sati tjedno) na poslovima odgojitelja za 

razdoblje od 01.09.2017. godine do 31.05.2018. godine 

 

 

Ad. 3. Razno  

 

Predsjenica je zamolila ravnateljicu da se izradi analiza troškova Vrtića za razdoblje siječanj-kolovoz 

2017. godine kako bi se razmotrila mogućnost zapošljavanja spremačice do kraja godine. 

Također je zamolila da se pripremi popis stvari (sa cijenama) potrebnih u kuhinji i praonici rublja. 

 

  

Nije bilo daljnjih pitanja te je sjednica završila u 9,55 h. 

 

 

      Zapisničarka:                                                                 Predsjednica Upravnog vijeća: 

      Jasna Vnuk                                                                                Tajana Broz   


