
Z A P I S N I K 

 

 sastavljen dana 14.02.2022. godine na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica 

Bisag. 

 Sjednicu je sazvao predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran putem elektroničke 

pošte pozivom KLASA: 601-01/22-01/06, URBROJ: 2186-181-22-1 od 11.02.2022. godine. 

 

 Sjednici su prisutni članovi Upravnog vijeća: 

1. Stjepan Šafran, predsjednik, 

2. Ivan Andrašek, potpredsjednik, 

3. Tomislav Ledinski, 

4. Ana Matija Vrščak, 

5. Andreja Podoljnjak. 

 

Ostali prisutni: 

1. Martina Hrupec, ravnateljica, 

2. Marko Futač, voditelj zapisnika. 

 

Sjednicu otvara predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran i predlaže sljedeći dnevni 

red: 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća, 

2. Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu Dječjeg vrtića na određeno vrijeme 

(zamjena za porodiljni i dugotrajno bolovanje), 

3. Odluka o raspisivanju natječaja za zdravstvenog voditelja/icu, 

4. Odluka o raspisivanju natječaja za pedagoga, 

5. Ostala pitanja i prijedlozi. 

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

  

Toč. 1) 

Verifikacija zapisnika s prethode sjednice Upravnog vijeća 
 

 Nema primjedbi na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća održane 09.12.2021. godine. 

 Predsjednik daje zapisnik sa sjednice od 09.12.2022. godine na glasanje. Zapisnik je 

prihvaćen jednoglasno. 

 

 

Toč. 2) 

Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu Dječjeg vrtića na određeno vrijeme 

(zamjena za porodiljni i dugotrajno bolovanje) 
 

 Predsjednik obrazlaže da 31.03. ističe ugovor o radu na određeno za dvije 

odgojiteljice, a jedna od njih i odlazi u vrtić u Gornjoj Rijeci. Stoga se mora raspisati novi 

natječaj za dvije odgojiteljice na određeno vrijeme. Ravnateljica dodaje da ima naznaka da će 

u srpnju na rad u vrtić doći i jedna pripravnica.  

 Nema pitanja ili primjedbi na prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja. 



 Predsjednik daje prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu Dječjeg 

vrtića na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni i dugotrajno bolovanje) na glasanje. Odluka 

o raspisivanju natječaja je prihvaćena jednoglasno. 

 

 

Toč. 3) 

Odluka o raspisivanju natječaja za zdravstvenog voditelja/icu 
 

 Predsjednik objašnjava da po Zakonu o radu vrtić ne može zapošljavati zdravstvenu 

voditeljicu temeljem ugovora o djelu, već samo po ugovoru o radu. Problem predstavljaju 

odredbe Zakona o radu kojima je za radnika koji je već zaposlen u punom radnom vremenu 

kod drugog poslodavca određeno da ga se po ugovoru o radu može zaposliti najviše 8 sati 

tjedno i 180 sati godišnje. Državni pedagoškim standardom propisano je da zdravstvena 

voditeljica mora u vrtiću raditi barem 2 sata tjedno po odgojnoj skupini, odnosno 6 sati tjedno. 

Problem je što bi zbog ograničenja od 180 sati godišnje vrtić mogao zaposliti zdravstvenu 

voditeljicu na samo 7 mjeseci, ako je ista već drugdje zaposlena u punom radnom vremenu. 

 Predsjednik predlaže da se stoga raspiše natječaj za zapošljavanje zdravstvene 

voditeljice na neodređeno, za 6 sati tjedno. Ako se nitko ne javi na takav natječaj, tada će se 

potpisati ugovor na 6 mjeseci sa sada zaposlenom medicinskom sestrom. U tom slučaju nakon 

6 mjeseci trebali bi novi natječaj i drugu zdravstvenu voditeljicu.  

 U raspravi o ovoj točci sudjeluju ravnateljica, Ivan Andrašek i Tomislav Ledinski. 

 Predsjednik daje prijedlog da se raspiše natječaj za zapošljavanje zdravstvene 

voditeljice za 6 sati tjedno na neodređeno. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 

 

 

Toč. 4) 

Odluka o raspisivanju natječaja za pedagoga 
 

 Predsjednik objašnjava da je situacija oko zapošljavanja pedagoga slična, ali s 

dodatnim problemom. Državnim pedagoškim standardom propisano je da vrtić mora 

zapošljavati stručnog suradnika barem 10% punog radnog vremena po odgojnoj skupini. Za 

tri skupine to daje 12 sati tjedno, što je više od ograničenja od najviše 8 sati dopunskog rada  

tjedno po Zakonu o radu. Da bi bili ispod te granice trebali bi zaposliti dva stručna suradnika, 

što bi bilo preskupo. 

 Predsjednik stoga predlaže da se također raspiše natječaj za zapošljavanje pedagoga na 

neodređeno, za 12 sati tjedno. Ako se nitko ne javi na takav natječaj, tada će se potpisati 

ugovor na određeno za 8 sati tjedno, kakav se može potpisati po Zakonu o radu. 

 U raspravi o ovoj točci sudjeluju ravnateljica i predsjednik. 

 Predsjednik daje prijedlog da se raspiše natječaj za zapošljavanje pedagoga na 12 sati 

tjedan na neodređeno. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 

 

 

Toč. 5) 

Ostala pitanja i prijedlozi 

 

 Ravnateljica obavještava Upravno vijeće da vrtić ove godine planira ljetovanje. Sve se 

organizira s agencijom, cijena je 1.350,00 kn sa svime uključenim za 5 dana, a ljetovanje je 

predviđeno za starije odgojne skupine. Za sada ima interesa roditelja. 

 Andreja Podoljnjak kao predstavnik roditelja obavještava Upravno vijeće da za sada 

nema ničega novoga od strane roditelja. 



 Ivan Andrašek postavlja pitanje o broju djece u vrtiću, da li je popunjenost još uvijek 

velika? Ravnateljica odgovara potvrdno, jer je samo dvoje djece otišlo u novootvoreni vrtić u 

Gornjoj Rijeci. Osobito je to problem u jaslicama, gdje je sada 22 djece, a po standardu 

trebalo bi ih biti najviše 12, i to s 3 odgojiteljice. Ravnateljica dodaje da to predstavlja ozbiljni 

problem za sigurnost djece. Jedno upisano dijete još ne može ni hodati i mora se na njega 

stalno paziti, a odgojiteljicama treba sat vremena samo da premotaju djecu. 

 Ana Matija Vrščak dodaje da nema ništa novoga ni od odgojitelja te spominje 

mogućnost povišice plaća. Predsjednik odgovara da na žalost to trenutno nije moguće. Od 

zadnjeg povećanja plaće su veće nego u Ljubešćici i na razini s plaćama u Zelini, a sada i 

režije i cijena hrane za vrtić idu gore. Dodaje da će se plaće moći opet podići kada budu rasle 

i plaće u školstvu. U raspravi sudjeluju ravnateljica, predsjednik i svi članovi Upravnog 

vijeća. 

 

 Dovršeno u 18:40 sati. 

 

Voditelj zapisnika            Predsjednik 

Marko Futač        Upravnog vijeća 

            Stjepan Šafran 


