
Z A P I S N I K 
 

 sastavljen dana 09.08.2022. godine na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica 
Bisag. 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran putem elektroničke 
pošte pozivom KLASA: 601-01/22-01/65, URBROJ: 2186-181-22-1 od 02.08.2022. godine. 
 
 Sjednici su prisutni članovi Upravnog vijeća: 

1. Stjepan Šafran, predsjednik, 
2. Tomislav Ledinski, 
3. Andreja Podoljnjak. 

 
Ostali prisutni: 

1. Martina Hrupec, ravnateljica, 
2. Marko Futač, voditelj zapisnika. 

 
 Na sjednici nisu prisutni članovi Vijeća Ivan Andrašek i Ana Marija Vrščak, koji su 
opravdali svoj izostanak. 

Sjednicu otvara predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran, konstatira da postoji 
kvorum za donošenje pravovaljanih odluka i predlaže sljedeći dnevni red: 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća, 
2. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za odgojitelja/icu na određeno vrijeme 

(zamjena za porodiljni i dugotrajno bolovanje), 
3. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za zdravstvenu voditeljicu/voditelja na 

određeno vrijeme, 
4. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za pedagoga na određeno vrijeme, 
5. Informacija o Rješenju Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije Ministarstva 

znanosti i obrazovanja, te donošenje odgovarajućih odluka, 
6. Ostala pitanja i prijedlozi. 

 
 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
  

Toč. 1) 
Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća 

 
 Nema primjedbi na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća održane 15.07.2022. godine. 
Predsjednik daje zapisnik sa sjednice od 15.07.2022. godine na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 15.07.2022. godine je 
prihvaćen jednoglasno. 
 

Toč. 2) 
Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za odgojitelja/icu 

na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni i dugotrajno bolovanje) 
 
 Predsjednik podsjeća Vijeće da je na prošloj sjednici donešena odluka o raspisivanju 
natječaja za dvije odgojiteljice na određeno vrijeme kao zamjene za odgojiteljice na 
porodiljnom dopustu. 
 



 Ravnateljica obavještava Vijeće da su se na natječaj javile dvije osobe: 
 odgojiteljica Alenka Zernec, koja ima traženo stručno znanje i sve tražene uvjete; 
 studentica predškolskog odgoja Doroteja Ivančan, koja je i do sada radila kao zamjena 

u vrtiću. 
 Ravnateljica predlaže da se Alenka Zernec zaposli na određeno vrijeme do povratka 
odgojiteljica na porodiljnom dopustu, uz probni rok od tri mjeseca. Predlaže i da se Doroteja 
Ivančan zaposli putem student servisa. 
 Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Odluke o zasnivanju radnog odnosa za 
odgojiteljicu na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni i dugotrajno bolovanje) s Alenkom 
Zernec i zasnivanju radnog odnosa s Dorotejom Ivančan putem student servisa. U raspravi 
sudjeluju ravnateljica, Tomislav Ledinski i Andreja Podoljnjak. 
 Predsjednik daje prijedlog Odluke o zasnivanju radnog odnosa za odgojiteljicu na 
određeno vrijeme (zamjena za porodiljni i dugotrajno bolovanje) s Alenkom Zernec i 
zasnivanju radnog odnosa s Dorotejom Ivančan putem student servisa na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Odluka o zasnivanju radnog odnosa za odgojiteljicu na određeno 
vrijeme (zamjena za porodiljni i dugotrajno bolovanje) s Alenkom Zernec i zasnivanju 
radnog odnosa s Dorotejom Ivančan putem student servisa je prihvaćena jednoglasno. 
 

Toč. 3) 
Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za zdravstvenu voditeljicu/voditelja 

na određeno vrijeme 
 
 Predsjednik poziva ravnateljicu da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Ravnateljica 
obavještava Vijeće da se na raspisani natječaj javila jedna osoba, Mateja Kudoić koja ima sve 
tražene uvjete. Ravnateljica predlaže da se ista zaposli. 
 Predsjednik podsjeća Vijeće da se na natječaj nije mogla javiti do sada zaposlena 
zdravstvena voditeljica Karolina Kamenarić zbog zakonskog ograničenja od najviše 180 sati 
dopunskog rada godišnje. 
 Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Odluke o zasnivanju radnog odnosa za 
zdravstvenu voditeljicu na određeno vrijeme s Matejom Kudoić. Nema pitanja ili primjedbi u 
vezi ove točke dnevnog reda. Predsjednik daje prijedlog Odluke o zasnivanju radnog odnosa 
za zdravstvenu voditeljicu na određeno vrijeme s Metejom Kudoić na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Odluka o zasnivanju radnog odnosa za zdravstvenu voditeljicu 
na određeno vrijeme s Matejom Kudoić je prihvaćena jednoglasno. 
 

Toč. 4) 
Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za pedagoga 

na određeno vrijeme 
 
 Predsjednik poziva ravnateljicu da obrazloži ovu točku dnevnog reda. Ravnateljica 
obavještava Vijeće da nije bilo prijava na raspisani natječaj za pedagoga. Kao i za 
zdravstvenu voditeljicu, ne može se sklopiti ugovor o radu s do sada zaposlenim pedagogom 
Branimirom Vincekom zbog ograničenja od najviše 180 sati dopunskog rada godišnje. 
 Budući da na natječaj nije bilo prijava, predsjednik predlaže da se od 01.09. s 
pedagogom Branimirom Vincekom sklopi ugovor o djelu za poslove pedagoga. Isti se može 
sklapati svaki mjesec prema potrebi. 
 
 



 Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu da se s pedagogom Branimirom Vincekom 
sklopi ugovor o djelu za poslove pedagoga. Ravnateljica komentira da će druge godine biti 
donesen novi Zakon o radu, kojim će se možda bolje regulirati pitanje dopunskog rada. U 
raspravi sudjeluju ravnateljica, načelnik i svi prisutni članovi Upravnog vijeća. 
 Predsjednik daje prijedlog da se s pedagogom Branimirom Vincekom sklopi ugovor o 
djelu za poslove pedagoga na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Prijedlog da se s pedagogom Branimirom Vincekom sklopi 
ugovor o djelu za poslove pedagoga je prihvaćen jednoglasno. 
 

Toč. 5) 
Informacija o Rješenju Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije 

Ministarstva znanosti i obrazovanja, te donošenje odgovarajućih odluka 
 
 Predsjednik upoznaje Upravno vijeće s primljenim Rješenjem prosvjetne inspekcije, te 
posebno s nalozima koje Dječji vrtić mora izvršiti: 
 

1. Objaviti na internetskim stranicama informacije sukladno Zakonu o ustanovama i 
Zakonu o pravu na pristup informacijama. 
 

 Predsjednik obavještava Vijeće da je navedena točka naloga izvršena. Zapisnici, 
pozivi za sjednice i drugi traženi dokumenti su sada objavljeni na stranicama Vrtića. 

 
2. Uskladiti broj polaznika Vrtića sukladno odredbama Državnog pedagoškog standarda 

za predškolski odgoj i naobrazbu. 
 

 Predsjednik pojašnjava da bi po državnom pedagoškom standardu u Vrtiću moglo biti 
upisano 54 djece (12 u jasličkoj, 20 u srednjoj i 22 u najstarijoj skupini). S cijenom vrtića od 
1.700,00 kn, taj broj djece daje 91.000,00 kn mjesečno, iz čega nije moguće pokriti ni 
troškove plaća djelatnika vrtića. Predsjednik smatra da nema smisla ispisivati djecu iz vrtića 
jer će se time stvoriti veliki problemi kako za rad vrtića, tako i za roditelje djece. 
 Stoga predsjednik predlaže da se na rješenje podnese žalba u vezi ovog naloga. U žalbi 
bi se objasnili problemi koji bi nastali ispisivanjem djece iz vrtića, te bi se zatražilo 
produljenje roka za usklađivanje s Državnim pedagoškim standardom do 31.12.2023. godine. 
 U raspravi o ovoj temi sudjeluju ravnateljica, načelnik i svi prisutni članovi Upravnog 
vijeća. 
 Predsjednik daje prijedlog da se na rješenje podnese žalba u vezi naloga o usklađenju 
broja polaznika Vrtića s Državnim pedagoškim standardom na glasanje.  
 
 ZAKLJUČAK: Prijedlog da se na rješenje podnese žalba u vezi naloga o 
usklađenju broja polaznika Vrtića s Državnim pedagoškim standardom je prihvaćen 
jednoglasno. 

 
3. Na propisani način odgovoriti na pritužbu zaprimljenu 27.04.2022. godine od Janje 

Ivančan sukladno članku 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. 
 

 Predsjednik podsjeća Upravno vijeće na žalbu Janje Ivančan i da je na sjednici 
Upravnog vijeća odlučeno o odgovoru na istu. Ravnateljica čita odgovor na žalbu. 
 Predsjednik pojašnjava da je odgovor na žalbu gospođi poslan putem elektroničke 
pošte te pismeno putem preporučene pošiljke, ali bez povratnice. Ravnateljica je stoga 28.07. 
ponovno poslala odgovor preporučeno s povratnicom, te je odgovor na žalbu gospođa primila 
s 02.08.2022. godine. Time je riješena ova točka naloga. 



 
4. Poništiti Odluku o upisu djece u pedagošku godinu 2022./2023. 

 Predsjednik podsjeća da je Upravno vijeće donijelo odluku o upisu djece u novu 
pedagošku godinu. Po ovom nalogu Upravno vijeće bi trebalo poništiti donesenu odluku i ne 
upisati nikoga. U pitanju je 8 djece čiji roditelji očekuju da će krenuti u vrtić u rujnu. 
 Ravnateljica dodaje da je s roditeljima obavljen razgovor, ali još nisu potpisani 
ugovori. Smatra da se u slučaju poništenja odluke o upisu mora održati roditeljski sastanak na 
kojem će se razlozi za to objasniti roditeljima. 
 Tomislav Ledinski se slaže s prijedlogom o održavanju roditeljskog sastanka. 
Načelnik smatra da se na roditeljski sastanak trebaju pozvati roditelji sve djece u Vrtiću, a ne 
samo roditelji ovih 8 koja se neće moći upisati. Tomislav Ledinski se slaže s time, budući da 
će Vrtić možda morati i ispisivati djecu. 
 Predsjednik predlaže da se roditeljski sastanak održi u četvrtak u 18:00 sati. Budući da 
će se na sastanak pozvati svi roditelji, predlaže da se isti održi u Društvenom domu Bisag. 
 U raspravi sudjeluju ravnateljica, načelnik i svi prisutni članovi Upravnog vijeća.  
 Predsjednik daje prijedlog Odluke o poništenju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić 
Pčelica Bisag za pedagošku godinu 2022./2023. na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Odluka o poništenju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pčelica 
Bisag za pedagošku godinu 2022./2023. je prihvaćena jednoglasno. 
 

Toč. 6) 
Ostala pitanja i prijedlozi 

 
 Ravnateljica podsjeća Upravno vijeće i na raspisani natječaj za odgojitelja pripravnika, 
a za plaću kojeg su osigurana sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nažalost, za 
sada nije bilo prijava na raspisani natječaj. Ravnateljica poziva članove Vijeća da, ako znaju 
za nekoga tko bi se mogao javiti, da ih upoznaju s otvorenim natječajem. 
 
 Dovršeno u 19:00 sati. 
 
Voditelj zapisnika            Predsjednik 
    Marko Futač        Upravnog vijeća 
            Stjepan Šafran 


