
 
 
 

DJEČJI VRTIĆ BAMBI ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI 

UPRAVNO VIJEĆE 

Matije Gupca 8, Andrijaševci 

 Klasa: 601-05-21-01-14 

Urbroj: 2188/02-JT-1-21-2 

 
                                         Z A P I S N I K 

sa 29. sjednice Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci održane 02. 
studenog 2021. g. s početkom u 16,00 sati u prostorijama Zajednice športskih udruga općine 
Andrijaševci, M. Gupca 1, Andrijaševci. 

 

PRISUTNI:Darko Duktaj predsjednik Upravnog vijeća, član Osnivača 
                   Svjetlana Draženović, ravnateljica,  
                   Marica Dekanić,  predstavnik odgajatelja 
                   Kristijan Bičanić, predstavnik roditelja 
                   Marija Smolčić, član Osnivača 
                   Josipa Markobašić, član Osnivača 
                    
 

 
                                     DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje pristiglih zamolbi i Odluka o primanju djelatnika na raspisani natječaj-

odgojitelj-pripravnik  
3. Razno 

 

Predsjednik Upravnog vijeća, gsp. Darko Duktaj pozdravlja prisutne i čita predloženi Dnevni 
red te  poziva ako tko ima dopunu za isti. Ako nitko nema prijedloga za nadopunu predloženi 
Dnevni red daje se  na glasanje. 

Darko Duktaj, predsjednik Upravnog vijeća: Tko je da se usvoji predloženi  Dnevni red? 

 Jednoglasno. 

ZAKLJUČAK 

Dnevni red jednoglasno je usvojen  



D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 1. točku Dnevnog reda- Verifikacija zapisnika sa 
28. sjednice Upravnog vijeća. Otvaram raspravu. Zapisnik vam je dostavljen, da li tko ima što 
za nadodati ili ispraviti, ako nema dajem isto na glasanje. 

Darko Duktaj, predsjednik UV: Tko je da se usvoji Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća? 

Jednoglasno.  

ZAKLJUČAK 

Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi Rokovci-Andrijaševci jednoglasno je 
usvojen 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na 2. točku Dnevnog reda- Razmatranje pristiglih 
zamolbi i Odluka o primanju djelatnika na raspisani natječaj-odgojitelj-pripravnik  

S. Draženović, ravnateljica: zahvaljujem predsjedniče. Na objavljeni Natječaja za odgojitelja 
pripravnika kroz mjeru HZZZ  pristigle su 3 zamolbe od strane Šinjori Evice, Perica Dunje i 
Popovčić Katarine. Dokumentacija sve tri kandidatkinje je pregledana. Kandidatkinja Šinjori 
Evica je u radnom odnosu te ne ispunjava uvijete raspisanog natječaja. Ostale dvije 
kandidatkinje ispunjavaju uvijete natječaja. Iz životopisa i svjedodžbe o pohađanju glazbene 
škole vidljivo je da  kandidatkinja Katarina Popovčić svira nekoliko instrumenata te bi nam 
takva osoba dobro došla u ustanovi radi podizanja kvalitete rada i življenja djece u vrtiću. 
Stoga predlažem Upravnom vijeću da se na mjesto odgojitelja-pripravnika primi Katarina 
Popovčić, 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala ravnateljici. Otvaram raspravu. Da li tko ima što reći, ako 
nema dajem na glasanje. 

Tko je da se na prijedlog ravnateljice primi Katarina Popovčić na radno mjesto odgojitelj-
pripravnik. 

Jednoglasno. 

 

ZAKLJUČAK 

Jednoglasno je usvojen prijedlog ravnateljice da se primi Katarina Popovčić na radno mjesto 
odgojitelj-pripravnik. 

D. Duktaj, predsjednik UV: Prelazimo na točku Razno. Dajem riječ ravnateljici. 

Hvala predsjedniče. 

Od HZZZ primili smo mail i obavijest vezano za projekt Ministarstva na koji smo aplicirali. 
Stigao je obrazac A projekta. Vrijednost projekta je 1.093.000,00 kn. Još moramo čekati 
konačnu Odluku, međutim polako treba krenuti u  pripremu natječajne dokumentacije. 
Nadamo se da će sve ići brzo, projekt traje kroz 20 mjeseci. sredstva  se raspoređuju za plaće 
djelatnika oko 600.000,00 kn, a ostatak od 40% sredstava na ostalo. Provela sam anketu među 



roditeljima te je njih 23 iskazalo je potrebu za poslijepodnevnim radom vrtića. U 
poslijepodnevnom radu vrtića bile bi i radionica.  

Što se tiče predškole, plan je da se krene od ponedjeljka, od 09-12 sati. Sredstva za 
pripravnicu na račun će biti sva prebačena na račun od strane HZZ. Pratit ćemo situaciju s 
Covidom i pridržavat ćemo se epidemioloških mjera. 

 

D. Duktaj, predsjednik UV: Hvala Svjetlani. Da li ima još netko nešto za reći ili pitati, ako 
nema zahvaljujem se svima i zaključujem ovu sjednicu u 16,30 sati. 

  

 

                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća: 

                                                                                       Darko Duktaj mag.ing.el. 


