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ZAPISNIK

sa 49. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bistrac“ održane 12. ožujka 2021. godine u
prostorijama Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin s početkom u 16.04 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  i  Nevenka  Šajn  Dujmić.  Sjednici  je  nazočno  četiri  (4)  člana
Upravnog vijeća te će sve današnje odluke biti pravovaljane. Odsutna je članica Upravnog
vijeća Martina Dreven koja je ispričala svoj nedolazak na vijeće zbog poslovnih obveza. Na
sjednici  su  prisutne  gđa  Anita  Domitrović,  ravnateljica  Dječjeg  vrtića  „Bistrac“  Ogulin  i
sindikalna povjerenica Vrtića gđa Sonja Borić. Zapisničarka ove sjednice je Tamara Jakšić.
Prema članku 46. stavak 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, sjednica Upravnog vijeća se
tonski snima.
Predsjednica  Upravnog  vijeća  Gordana  Puškarić  za  današnju  sjednicu  predlaže  sljedeći
dnevni red:

1. Usvajanje  Zapisnika  sa  48.  sjednice  Upravnog  vijeća   Dječjeg  vrtića  “Bistrac”
Ogulin

2. Izvješće o radu ravnateljice između dviju sjednica Upravnog vijeća
3. Financijski izvještaji za 2020. godinu za Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin

- Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu
- Jedinstveni pokazatelji uvjeta, načina i rezultata poslovanja za 2020. 
- Ekonomska cijena za 2021. godinu
- Izvršenje financijskog plana za 2020. godinu

4. Razno (Zamolba roditelja predškolaca iz skupine Ribice; Zamolba odgojiteljice 
            Jasminke Ivkić)

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

AD 1.
Zapisnik je sa četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćen.

AD 2.
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Izvješće o radu ravnateljice između dviju sjednica Upravnog vijeća je sa četiri (4) glasa „ZA“
jednoglasno prihvaćeno.
AD 3.
Financijski  izvještaji  za  2020.  godinu,  bilješke  uz  financijske  izvještaje,  jedinstveni
pokazatelji uvjeta, načina i rezultata poslovanja za 2020. godinu te ekonomska cijena Dječjeg
vrtića „Bistrac“ Ogulin je sa četiri (4) glasa „ZA“ jednoglasno prihvaćena.

AD 4.
Pod točkom razno pročitana su dva pisma od kojih je jedno od roditelja predškolaca skupine
„Ribice“ koji mole da odgojiteljica Jasminka Ivkić ostane raditi u skupini s njihovom djecom.
Naime, odgojiteljica Jasminka Ivkić u mjesecu lipnju ispunjava uvjete za mirovinu (po sili
zakona)  jer  navršava  65  godina  i  ima  43  godine  radnog  staža.  Ona  također  u  pismu
naslovljenom na Upravno vijeće i ravnateljicu, moli da joj se omogući ostanak tj. produžetak
Ugovora o radu do kraja pedagoške godine 2022. Članice Upravnog vijeća smatraju da sve
ima  svoj  prirodni  slijed  pa  tako  i  odlazak  u  mirovinu  s  navršenih  65  godina  starosti  te
smatraju da one o tome izravno ne odlučuju već ravnatelj. Ravnatelj smatra da joj se može
omogućiti rad u skupini do kraja pedagoške godine 2021. (31.08.2021.g.)

Sjednica Upravnog vijeća završila je u 16,29 sati.

          Zapisničar                                                                     Predsjednica Upravnog vijeća

        Tamara Jakšić                                                                          Gordana Puškarić


