
Z A P I S N I K 
 

 sastavljen dana 25.02.2022. godine na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica 
Bisag. 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran putem elektroničke 
pošte pozivom KLASA: 601-01/22-01/11, URBROJ: 2186-181-22-1 od 23.02.2022. 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. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za odgojitelja/icu Dječjeg vrtića 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/inju na određeno vrijeme, 
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 14.02.2022. godine. 
 Predsjednik daje zapisnik sa sjednice od 14.02.2022. godine na glasanje. Zapisnik je 
prihvaćen jednoglasno. 
 

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

na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni i dugotrajno bolovanje) 
 
 Predsjednik podsjeća Upravno vijeće da je na prošloj sjednici donešena Odluka o 
raspisivanju natječaja. 
 Ravnateljica obavještava Upravno vijeće da su se na raspisani natječaj javile tri 
kandidatkinje, nijedna s potrebnom stručnom spremom. Radi se o Kristini koja već radi u 
vrtiću kao odgojiteljica, Valeriji Bačan koja je u vrtiću odrađivala praksu za dadilju, te 
asistentici Doroteji Ivančan koja radi u vrtiću preko Udruge Srce. 



 Ravnateljica također obavještava o reorganizaciji rada u vrtiću. Ana Marija Vrščak 
preuzima jasličku skupinu, a Doroteja se seli u odgojnu skupinu na katu. 
 Ana Marija Vrščak smatra da ih čeka izazov u jasličkoj skupini. Odgojne skupine su 
krcate, a ističe i da jedna odgojiteljica obavlja posao za dvije, jer dosta toga ona mora odraditi 
za Kristinu: pripreme, vođenje aktivnosti, vođenje dokumentacije. Razumije da odgojitelja 
nema na tržištu rada, ali ju brine da ova situacije ne potraje dugo. 
 Ravnateljica dodaje da su jaslice najveći problem. Ana Marija Vrščak je u odgojnoj 
skupini 6 sati, a jedna odgojiteljica ne može biti sama s 20-tero djece. Ravnateljica pomaže 
koliko može, ali to nije trajno rješenje. U raspravi sudjeluju Ana Marija Vrščak, predsjednik i 
ravnateljica. 
 Ana Marija Vrščak postavlja upit, da li postoji mogućnost zapošljavanja još jedne 
odgojiteljice? Smatra da ovaj problem ne može čekati do studenog. Predsjednik poziva 
prisutne da se jave ako netko zna za odgojiteljicu koju bi mogli zaposliti. Ravnateljica 
objašnjava da sve općine i gradovi imaju ovaj problem. Otvoreno je puno novih vrtića, a 
mnogi ne žele raditi ovaj posao. Predsjednik predlaže da se opet zaposli Valerija Bačan na 4 
sata da pomogne. U raspravi sudjeluju Ana Marija Vrščak, predsjednik i ravnateljica. 
 Ivan Andrašek pita da li se natječaj može ostaviti otvoren? Predsjednik odgovara da 
može, ali ravnateljica dodaje da je malo vjerojatno da će se netko javiti na natječaj usred 
akademske godine. Ivan Andrašek dodaje da zna za jednu studenticu, ali da ona više nije 
zainteresirana za rad ovdje. 
 Predsjednik podsjeća da je na prvom natječaju prilikom otvaranja vrtića bilo dosta 
kandidata. Tomislav Ledinski dodaje da je i tada bilo dosta problema s papirima, a Ana 
Marija Vrščak da je ona bila primljena nakon što su dvije kandidatkinje odustale zbog bolje 
ponude iz Zeline. 
 Ivan Andrašek postavlja upit o načinu rada u jaslicama do sada. Ravnateljica odgovara 
da je do sada ona radila na pripremi dokumentacije umjesto dvije odgojiteljice bez potrebne 
stručne spreme. 
 Ravnateljica objašnjava da nije moguće provoditi projekte u trenutnoj situaciji, barem 
ne u pravom intenzitetu. Uz jaslice problem je i veliki broj djece u skupini na katu, u kojoj je 
petero djece s posebnim potrebama, od kojih samo dvoje s dokumentacijom. Predsjednik pita 
zašto ostali nemaju dokumentaciju. Ana Marija Vrščak objašnjava da je teško dobiti 
dijagnozu za autizam. 
 Predsjednik postavlja upit o mišljenju djelatnika vrtića o Doroteji Ivančan. Ana Marija 
Vrščak odgovara da se Doroteja kao asistentica brine za dijete za koje je zadužena i svake 4 
minute vodi bilješke o svome radu za Udrugu Srce. Kada radi dolje u jaslicama djelatnice su 
zadovoljne njezinim radom. 
 Predsjednik predlaže da se na određeno zaposli Kristina u punom radnom vremenu i 
Doroteja na pola radnog vremena. Ravnateljica će po potrebi organizirati prekovremeni rad, a 
ako će biti potrebno aktivirati će se i Valerija Bačan. 
 Nema drugih pitanja ili primjedbi u vezi ove točke dnevnog reda. 
 Predsjednik daje prijedlog Odluke o zasnivanju radnog odnosa za odgojitelja/icu 
Dječjeg vrtića na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni i dugotrajno bolovanje) na 
glasanje. Odluka je prihvaćena jednoglasno. 
 

Toč. 3) 
Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa 

za zdravstvenu voditeljicu/voditelja na određeno vrijeme 
 
 Ravnateljica obavještava Upravno vijeće da se na otvoreni natječaj javila samo 
Karolina Kamenarić, koja je i do sada radila kao zdravstvena voditeljica u vrtiću. 



 Gospođa Kamenarić završila je višu medicinsku školu za medicinske sestre, radi u 
Zelini i ima 10 godina iskustva na hitnoj. Upoznata je s poslovima zdravstvene voditeljice i 
ima potvrdu poslodavca kojom joj se dopušta dopunski rad. 
 Predsjednik predlaže da se s Karolinom Kamenarić sklopi ugovor o radu na određeno 
za 6 sati rada tjedno. Problem zdravstvene voditeljice će se morati opet rješavati nakon što 
Karolina Kamenarić odradi maksimalnih 180 sati dopunskog rada godišnje koji je dopušten 
po Zakonu o radu. 
 Nema pitanja ili primjedbi u vezi ove točke dnevnog reda. 
 Predsjednik daje prijedlog Odluke o zasnivanju radnog odnosa za zdravstvenu 
voditeljicu/voditelja na određeno vrijeme na glasanje. Odluka je prihvaćena jednoglasno. 
 

Toč. 4) 
Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa 

za pedagoga/inju na određeno vrijeme 
 
 Ravnateljica obavještava Upravno vijeće da se, slično kao i kod prethodne točke 
dnevnog reda, na objavljeni natječaj javio samo Branimir Vincek, pedagog koji je i do sada 
radio u vrtiću. Dostavio je svu potrebnu dokumentaciju. Ana Marija Vrščak, predsjednik i 
ravnateljica hvale njegov dosadašnji rad. 
 Predsjednik predlaže da se s Branimirom Vincekom sklopi ugovor o radu na određeno 
za 8 sati rada tjedno. Po Državnom pedagoškom standardu trebali bi ga 12 sati tjedno, ali po 
Zakonu o radu dopunski rad se može izvoditi do najviše 8 sati tjedno. 
 Nema drugih pitanja ili primjedbi u vezi ove točke dnevnog reda. 
 Predsjednik daje prijedlog Odluke o zasnivanju radnog odnosa za pedagoga/inju na 
određeno vrijeme na glasanje. Odluka je prihvaćena jednoglasno. 
  

Toč. 5) 
Ostala pitanja i prijedlozi 

 
 Andreja Podoljnjak prenosi pitanje roditelja: kada djeca odlaze iz jaslica u drugu 
odgojnu skupinu, da li i njihova odgojiteljica ide s njima? Ravnateljica odgovara da za sada 
ne može odgovoriti na to pitanje, to će ovisiti o uvjetima na kraju godine. 
 Ravnateljica predlaže da se za sljedeću pedagošku godinu raspiše natječaj za upis 
djece u vrtić. Sada je već 17-tero djece na listi čekanja i roditelji dnevno vrše pritisak za upis 
njihove djece. Smatra da bi se mogle popuniti i 4 odgojne skupine, a tada bi i bili bliže 
propisanim standardima. Problem je i prostor na katu, gdje je teško naći mjesta za krevete za 
svu djecu iz skupine. Predsjednik smatra da će za buduće biti potrebno donijeti odluku da se 
vanjska djeca ne mogu primati dok su djeca iz Općine Breznica na čekanju. 
 Ivan Andrašek postavlja upit za mogući upis djeteta zbog kojeg roditelji vrše pritisak 
na njega. Ravnateljica odgovara da će dijete morati čekati 01.09., jer sada jednostavno nema 
kapaciteta. Dodaje i da su djeca roditelja u pitanju prijavljena u Brezničkom Humu, budući da 
Hum sufinancirana njihov boravak u vrtiću. 
 Ana Marija Vrščak dodaje da su vrtići koji dopuštaju upis cijele godine rijetki. 
Uobičajeno je da se upisi vrše samo 01.09., te da nema adaptacije tokom godine. Ravnateljica 
dodaje da je to bio plan i ovdje, a sada kada su grupe popunjene će se to i morati provesti 
tako. 
 
 
 



 Predsjednik iznosi da bi se dijete u pitanju moglo upisati kada se otvori slobodno 
mjesto. Ravnateljica dodaje da će na sljedeću sjednicu donijeti listu čekanja. 
 
 
 Dovršeno u 19:00 sati. 
 
Voditelj zapisnika            Predsjednik 
Marko Futač         Upravnog vijeća 
            Stjepan Šafran 


