
Z A P I S N I K

sastavljen dana 21.12.2022. godine na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica
Bisag.

Sjednicu je sazvao predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran putem elektroničke
pošte pozivom KLASA: 601-01/22-01/105, URBROJ: 2186-181-22-1 od 19.12.2022. godine.

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

Ostali prisutni:
1. Martina Hrupec, ravnateljica,
2. Marko Futač, voditelj zapisnika.

Na sjednici nije prisutna Ana Marija Vrščak, koja je opravdala 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 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. 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 12.12.2022. godine.
Predsjednik daje zapisnik sa sjednice od 12.12.2022. godine na glasanje.

ZAKLJUČAK: Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 12.12.2022. godine 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  Vijeće  na  raspisani  natječaj  za  zasnivanje  radnog  odnosa  za
odgojiteljicu  na  određeno  vrijeme  i  poziva  ravnateljicu  da  obavijesti  Vijeće  o  pristiglim
prijavama.

Ravnateljica  obavještava  Vijeće  da  su  na  raspisani  natječaj  pristigle  dvije  prijave.
Jedna od kandidatkinja ima srednju stručnu spremu te  stoga nema tražene stručne uvjete.



Druga prijava je prijava Alenke Zernec, koja ima tražene uvjete, iskustvo i već je radila kao
zamjena u Vrtiću. Ravnateljica stoga predlaže da se s Alenkom Zernec zasnuje radni odnos za
odgojiteljicu na određeno vrijeme.

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Nema 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) a Alenkom
Zernec na glasanje.

ZAKLJUČAK: Odluka o zasnivanju radnog odnosa za odgojitelja/icu Dječjeg
vrtića na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni i dugotrajno bolovanje) a Alenkom
Zernec je prihvaćena jednoglasno.

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

na određeno vrijeme

Predsjednik  poziva  ravnateljicu  da  obavijesti  Vijeće  o  pristiglim  prijavama  na
raspisani natječaj.

Ravnateljica  obavještava  Vijeće  da  je  na  natječaj  pristigla  samo  prijava  Karoline
Kamenarić.  Karolina  Kamenarić  je  magistar  sestrinstva  i  već  je  radila  u  Vrtiću  kao
zdravstvena voditeljica. Predlaže da se s njom zasnuje radni odnos za zdravstvenu voditeljicu
na određeno vrijeme. Pojašnjava da je Državnim pedagoškim standardom propisano da za 3
odgojne skupine zdravstvena voditeljica mora raditi 6 sati tjedno. Također, po Zakonu o radu
Karolina  Kamenarić  može  biti  zaposlena  na  najviše  180  sati  godišnje,  budući  da  je  već
zaposlena u punom radnom vremenu kod drugog poslodavca.

Predsjednik otvara raspravu o ovoj točci dnevnog reda. 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 s Karolinom Kamenarić na glasanje.

ZAKLJUČAK:  Odluka  o  zasnivanju  radnog  odnosa  za  zdravstvenu
voditeljicu/voditelja  na  određeno  vrijeme  s  Karolinom  Kamenarić  je  prihvaćena
jednoglasno.

Toč. 4)
Ostala pitanja i prijedlozi

Ravnateljica  obavještava  Vijeće  o  aktivnostima  koje  se  provode  u  Vrtiću  u  ovom
razdoblju. Vrtić je izdao svoj časopis, snimio se božićni video spot, a održana je i božićna
radionica za roditelje. Roditelji su također ispunjavali i upitnike o radu vrtića.

Predsjednik obajveštava Upravno vijeće da je Općinsko vijeće na svojoj sjednici prošli
tjedan donijelo Izmjene i dopune Odluke o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa
Dječjeg vrtića Pčelica Bisag. Izmjenama i dopunama Odluke povećana je ekonomska cijena
programa Vrtića na 2.200,00 kn, od čega će Općina za djecu s područja Općine sufinancirati
boravak u vrtiću s 1.200,00 kn za prvo, odnosno 1.400,00 kn za svako sljedeće dijete.

Predsjednik  također  obavještava  prisutne  da  je  ovo  posljednja  sjednica  Upravnog
vijeća za članove Vijeća Tomislava Ledinskog i Ivana Andrašeka. Tomislav Ledinski i Ivan
Andrašek  zahvaljuju  se  svima  na  uspješnom radu  i  suradnji,  te  im  žele  puno  uspjeha  u
daljnjem radu i sve najbolje za predstojeće blagdane.



Predsjednik  se  zahvaljuje  svima  na  radu,  a  osobito  Ivanu  Andrašeku  i  Tomislavu
Ledinskom koji  su više od 4 godine  bili  članovi  Upravnog vijeća Vrtića.  Želi  svima sve
najbolje za predstojeće blagdane.

Ravnateljica se također zahvaljuje Ivanu Andrašeku i Tomislavu Ledinskom, u svoje
ime i ime svih djelatnika Vrtića, te se pridružuje čestitkama u povodu predstojećih blagdana.

Dovršeno u 18:30 sati.

Voditelj zapisnika     Predsjednik
    Marko Futač Upravnog vijeća

  Stjepan Šafran


