
Z A P I S N I K

sastavljen dana 15.11.2022. godine na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica
Bisag.

Sjednicu je sazvao predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran putem elektroničke
pošte pozivom KLASA: 601-01/22-01/92, URBROJ: 2186-181-22-1 od 19.09.2022. godine.

Sjednici su prisutni članovi Upravnog vijeća:
1. Stjepan Šafran, predsjednik,
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik,
3. Tomislav Ledinski,
4. Ana Marija Vrščak,
5. Andreja Podoljnjak.

Ostali prisutni:
1. Marko Futač, voditelj zapisnika.

Sjednicu otvara predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran i konstatira da su prisutni
svi  članovi  Upravnog  vijeća.  Ravnateljica  Martina  Hrupec  ispričala  je  svoj  izostanak.
Predsjednik predlaže sljedeći dnevni red:

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća,
2. Donošenje Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag,
3. 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 21.09.2022. godine.
Predsjednik daje zapisnik sa sjednice od 21.09.2022. godine na glasanje.

ZAKLJUČAK: Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 21.09.2022. godine je
prihvaćen jednoglasno.

Toč. 2)
Donošenje Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag

Predsjednik  objašnjava  da  je  novi  Statut  potrebno  donijeti  radi  usklađivanja  s
izmjenama Zakona o predškolskom odgoju.  Postupak donošenja  Statuta  je  takav da prvo
Općinsko  vijeće  daje  prethodnu  suglasnost  na  prijedlog  Statuta,  a  zatim  Statut  donosi
Upravno vijeće. Općinsko vijeće Općine Breznica dalo je prethodnu suglasnost na dostavljeni
prijedlog Statuta na sjednici 10.11.2022. godine.

Predsjednik ukratko navodi važnije promjene u odnosu na postojeći Statut:
• određeni su limiti do kojih sredstvima može raspolagati ravnatelj, odnosno Upravno

vijeće samo ili uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća;
• privremenog ravnatelja određuje Upravno vijeće;
• promijenjen je način donošenja kurikuluma Vrtića;



• predstavnike Osnivača u Upravnom vijeću bira načelnik;
• na prvoj sjednici Upravnog vijeća bira se i potpredsjednik Vijeća;
• ravnatelja imenuje i razrješuje načelnik na prijedlog Upravnog vijeća;
• sjednice Upravnog vijeća se mogu voditi i u elektronskom obliku;
• izmijenjeni su uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj i vršitelj dužnosti ravnatelja;
• ravnatelj se od sada imenuje na rok od 5 godina (do sada je bilo na 4 godine).

Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića, a Upravno
vijeće ima rok od 60 dana za usklađivanje svojih općih akata s novim Statutom.

Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag. Andreja
Podoljnjak postavlja pitanje da li će se mandat ravnateljice sada produžiti za godinu dana.
Predsjednik  odgovara  da  neće,  jer  je  određen  temeljem  tada  važećeg  zakona.  Mandat
ravnateljice ističe  31.03.2023.  godine,  ali  odluka  o raspisivanju natječaja  će se  donijeti  u
prosincu da bi imali dovoljno vremena za provedbu natječaja.

Nema drugih pitanja ili primjedbi u vezi ove točke dnevnog reda te Predsjednik daje
prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Bisag na glasanje.

ZAKLJUČAK: Statut Dječjeg vrtića Pčelica Bisag je prihvaćen jednoglasno.

Toč. 3)
Ostala pitanja i prijedlozi

Predsjednik iznosi  da će Upravno vijeće morati  donijeti  i  novi  Pravilnik o radnim
mjestima zbog usklađenja s novim Statutom i detaljnije razrade radnih mjesta i koeficijenata.

Također, na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća morati će se raspravljati o povećanju
cijene vrtića zbog povećanja troškova te manjeg broja djece zbog usklađivanja s odredbama
Državnog  pedagoškog  standarda.  Andreja  Podoljnjak  pita  koliko  se  povećanje  planira.
Predsjednik odgovara da će nova cijena iznositi vjerojatno oko 2.200,00 kn, ali da bi možda
bilo dobro da se jaslice plaćaju 100,00 kn više. Udio roditelja s područja Općine mogao bi se
povećati za 100,00 kn, na 900,00 kn odnosno 1.000,00 za jaslice.

Potpredsjednik Ivan Andrašek pita  kakve su cijene vrtića u okruženju.  Predsjednik
odgovara da naš Vrtić sada ima najnižu cijenu u odnosu na okruženje. I igraonica u Šćepanju,
koja ima potpuno druge uvjete u odnosu na vrtić, ima cijenu od 1.700,00 kn. U posljednje
vrijeme znatno je porastao i broj djece iz Općine koja pohađaju druge vrtiće jer nisu mogla
dobiti mjesto u našem Vrtiću, a Općina ih sufinancira pod istim uvjetima kao i naše polaznike.

Predsjednik i Ana Marija Vrščak raspravljaju o situaciji i radu u jaslicama.
Predsjednik podsjeća Vijeće da se ove godine još mora donijeti i financijski plan za

sljedeću te  rebalans  za  ovu godinu.  Vjerojatno će  se  održati  još  dvije  sjednice  Upravnog
vijeća ove godine.

Predsjednik upoznaje Vijeće s time da je vrtić u Gornjoj Rijeci zbog usklađivanja s
Državnim pedagoškim standardom osnovao i  treću  odgojnu skupinu.  Budući  da  u našem
Vrtiću  postoji  još  jedna  slobodna prostorija,  pita  da  li  bi  se  u  njoj  mogla  osnovati  nova
odgojna skupina i kod nas. Ne zna da li bi bio problem što ta prostorija nema zasebni sanitarni
čvor. Ana  Marija  Vrščak  smatra  da  se  zbog  sigurnosti  djece  ne  bi  mogao  koristiti  drugi
sanitarni čvor u zgradi. U raspravi o stanju u vrtiću u Gornjoj Rijeci sudjeluju predsjednik,
Ana Marija Vrščak, Tomislav Ledinski i Ivan Andrašek.

Dovršeno u 18:45 sati.

Voditelj zapisnika     Predsjednik
    Marko Futač Upravnog vijeća

  Stjepan Šafran


