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ZAPISNIK

sa 45. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ održane 29. prosinaca 2020. u
prostorijama Dječjeg vrtića s početkom u 16.00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja članove Vijeća i utvrđuje da su na
današnjoj  sjednici  prisutne  ove  članice  Upravnog  vijeća:  Gordana  Puškarić,  Anita  Žanić
Prebežić, Irena Gašparović, Nevenka Dujmić Šajn i Martina Dreven. Sjednici je nazočno pet
(5)  članova  Upravnog vijeća  te  će  sve  današnje  odluke  biti  pravovaljane.  Na sjednici  su
prisutne  gđa  Anita  Domitrović,  ravnateljica  Dječjeg  vrtića  „Bistrac“  Ogulin,  sindikalna
povjerenica Vrtića gđa Sonja Borić i gđa Tamara Jakšić, voditeljica računovodstva Vrtića.
Zapisničarka ove sjednice je Tamara Jakšić.
Predsjednica  Upravnog  vijeća  Gordana  Puškarić  za  današnju  sjednicu  predlaže  sljedeći
dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 44. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin
2. Izvješće o radu ravnateljice između dviju sjednica Upravnog vijeća
3. Odluka o odabiru zamjenice ravnateljice
4. Odluka  o  odabiru  kandidata  po  raspisanom  natječaju  za  voditelja  projekta  u

produljenom boravku
5. Donošenje  financijskog  plana  Dječjeg  vrtića  „Bistrac“  Ogulin  za  2021.  godinu  s

projekcijama na 2022. i 2023. godinu
6. Donošenje plana nabave za 2021. godinu za Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin
7. Razno (upiti roditelja)

Predloženi dnevni red je sa četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen.

AD 1.

Zapisnik  sa  prethodne  sjednice  je  poslan  mailom  svim  članicama.  Nije  bilo  nikakvih
primjedbi na ZAPISNIK.
Zapisnik je sa pet (5) glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćen.

AD 2. 
Izvješće o radu ravnateljice između dviju sjednica Upravnog vijeća je sa pet (5) glasova „ZA“
jednoglasno prihvaćeno.
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AD 3.
Na  prijedlog  ravnateljice  o  odabiru  zamjenika  ravnateljice  predložena  je  gđa  Irena
Gašparović, koja je ovu dužnost obnašala i u prošlom mandatu. 
Odluka da se za zamjenika ravnatelja imenuje Irena Gašparović je sa pet (5) glasova „ZA“
jednoglasno prihvaćena.

AD 4.
Prijedlog ravnateljice da se za voditelja projekta u produljenom boravku zaposli Lucija Žanić
na razdoblje od pet mjeseci je sa pet (5) glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćen.

AD 5.
Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2021. godinu s projekcijama
na 2022. i 2023. godinu je sa pet (5) glasova „ZA“ jednoglasno prihvaćeno.

AD 6.
Donošenje Plana nabave Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin za 2021. godinu je sa pet (5) glasova
„ZA“ jednoglasno prihvaćeno.

AD 7.
Ravnateljica je izvijestila prisutne o problemu roditelja koji imaju djecu s težim teškoćama u

razvoju. Napomenula je da pojedini imaju potrebu za svakodnevnim boravkom u vrtiću, ali

zbog spomenutih teškoća nisu u stanju izdržati puno vrijeme boravka. S obzirom na kraće

dnevno  boravljenje  te  djece  u  vrtiću,  roditelji  moraju  plaćati  punu  cijenu.  Zbog  takve

situacije, roditelji te djece su zamolili smanjenje s pune cijene plaćanja na pola, računajući na

stvarno vrijeme boravka njihove djece u vrtiću. Ravnateljica je spomenula ostale troškove tih

roditelja  koje  imaju  za  brigu  o  djeci  (liječenja,  terapije,  kontrole,  putni  troškovi)  i  daje

prijedlog za izmjenu Pravilnika u kojem bi trebalo ubaciti  stavku poludnevnog boravka s

umanjenom cijenom, ali samo za djecu s težim teškoćama u razvoju.

Gđa Gordana Puškarić se slaže s prijedlogom i napominje da bi te i eventualne ostale izmjene

trebalo regulirati u pravilnike prije početka rada novog vrtića. Tako bi se izbjegle početne

poteškoće rada novog vrtića.

Sjednica je završila u 16.40 sati.

               Zapisničar                                                                    Predsjednica Upravnog vijeća

             Tamara Jakšić                                                                               Gordana Puškarić




