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Pozdravno pismo Đurđice Šoić, pravne savjetnice Hrvatske zajednice osnovnih škola  

na početku rada  
 

Poštovane ravnateljice i ravnatelji,  

tajnice i tajnici, 

 voditeljice i voditelji računovodstava, 
 

 Zadovoljstvo mi je i čast obavijestiti Vas da sam započela s 

radom kao Vaša pravna savjetnica u Hrvatskoj zajednici osnovnih 

škola, koja je osnovana još 1966-te godine.  

 

Rođena sam 3. studenoga 1982. godine. Osnovnoškolsko 

obrazovanje stekla sam u Osnovnoj školi Braća Radić u Martinskoj 

Vesi, nakon čega sam pohađala i završila Gimnaziju u Sisku, a zvanje 

diplomirani pravnik stekla sam na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  

 

 Svoj radni vijek započela sam radom na radnome mjestu tajnice škole u osnovnoj školi koju 

sam i sama pohađala i završila, za mandata ravnateljice Verice Pleša, gdje sam naučila koliko je 

važno pripadati zajednici, a posebno od kolike je važnosti i pomoći svim osnovnim školama upravo 

naša Hrvatska zajednica osnovnih škola. Nakon toga zasnovala sam radni odnos na poslovima tajnice 

škole u Osnovnoj školi Luka, za mandata ravnateljice Jasminke Ferek. Već u prvim danima rada 

pojavila su se određena pitanja glede čijih odgovora sam dvoumila te me i ova ravnateljica uputila da 

se posavjetujem s pravnom savjetnicom u Hrvatskoj zajednici osnovnih škola. Kako je otvorenost za 

pomaganje drugima jedna od mojih osobina, a to sam uvijek doživljavala i od pravne savjetnice, već 

tada, a posebice nakon sudjelovanja na stručnim skupovima, rađala mi se misao o meni kao pravnoj 

savjetnici. Od ravnateljice Jasminke naučila sam da je važno biti organiziran u poslu i da se marljivim 

radom, upornošću, predanošću i voljom sve može naučiti i riješiti u hodu, a na dobro učenika, učitelja 

i ostalih djelatnika naše Škole. Od svibnja 2016. godine do dolaska u Hrvatsku zajednicu osnovnih 

škola radila sam na poslovima više stručne savjetnice u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, u 

Samostalnom sektoru za pravne poslove gdje sam imala  priliku još više proširiti i nadograditi stečena 

znanja i radna iskustva. 

 

 Stoga, poštovani i cijenjeni djelatnici naših Škola i članovi naše Zajednice, u razumijevanju 

za Vaše potrebe i s vjerom da ćemo zajedno iznaći rješenja za pravne situacije  koje se svakodnevno 

pojavljuju, najsrdačnije Vas pozdravljam i radujem se zajedničkoj suradnji. Pravni savjeti dostupni su 

Vam putem telefona (tel. 01 4817 866) i putem e-maila (e-mail. durdica.soic@hzos.hr), a uskoro će 

biti dostupni i na web-stranici Zajednice u vidu odgovora na najčešće postavljena pitanja. 

 

 Na kraju ovog pozdravnog pisma dozvolite mi da uputim zahvalu našem umirovljenom 

prosvjetnom inspektoru pravniku gospodinu Krešimiru Topiću za pravne savjete kojima Vam je 

pomagao proteklih mjeseci, kao i za sva znanja i iskustva kojima je obogatio početak moga rada. 

 

 Srdačno i s poštovanjem, 

 

                    Đurđica Šoić, dipl. iur.  

                                                                             pravna savjetnica Hrvatske zajednice osnovnih škola 
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