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Z A P I S N I K 

sa 5. redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, održane dana 15. 
siječnja 2021. godine s početkom u 18,30 sati preko telekonferencije (aplikacija Google 
Meet). 

Dnevni red sa pripadajućim materijalima poslan je elektroničkim putem 12. siječnja 
2021. godine. Članovima Upravnog vijeća je upućen pisani poziv za redovnu sjednicu 
Upravnog vijeća putem telekonferencije na njihove e-mail adrese. 

U radu sjednice sudjelovali su: članovi Upravnog vijeća Daniel Stanić, Silvan Juran, Dean 
Močinić, Alison Švić i Ivana Benčić, ravnateljica Kristina Čule i pročelnica JUO Općine 
Pićan Martina Bilić kao zapisničar. 

Sjednicom predsjedava predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić. 

Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić pozdravlja nove članice Upravnog vijeća, 
predstavnicu odgojitelja i stručnih suradnika zaposlenih u DV „Lišnjak“, Alison Švić 
Stanišljević (imenovana Odlukom odgojiteljskog vijeća), i predstavnicu roditelja - 
korisnika usluge vrtića, Ivanu Benčić (imenovana odabirom roditelja i odlukom 
ravnateljice). Napominje da je, s obzirom na to da se Upravno vijeće sastoji od 5 članova, 
od kojih tri člana imenuje Osnivač – Općina Pićan, jednog člana biraju roditelji djece 
korisnika usluga, a jednog člana biraju odgojitelji i stručni suradnici zaposleni u DV 
„Lišnjak“ iz svojih redova, odabirom preostala dva člana Upravno vijeće potpuno. 
Utvrđuje se i verificira mandat izabranih novih članica provjerom identiteta pojedinih 
novih članica. Nakon prozivke utvrđuje se da su izabrani članovi prisutni, te se utvrđuje 
da kvorum postoji s obzirom na to da je prisutno 5 od 5 članova Upravnog vijeća.  

Članice Alison Švić Stanišljević i Ivana Benčić prihvaćaju mandat na period od 4 godine 
kao članovi Upravnog vijeća. Mandat članova teče od dana konstituiranja Upravnog 
vijeća.  

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći dnevni red:  

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan 

2. Izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovnog rada za 

pedagošku godinu 2020./2021 
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4. Odluka o upisu djece u program predškole za ped.godinu 2020./2021. 
5. Odluka o raspisivanju natječaja za domara 
6. Odluka o raspisivanju natječaja za pedagoga 
7. Razno. 

 
Ravnateljica Kristina Čule predlaže dopunu dnevnog reda točkom 7. Odluka o 
raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja. 
Predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić potvrđuje prijedlog i predlaže da se navedena 
Odluka uvrsti u dnevni red pod točkom 7., te tada točka Razno postaje točkom pod 
brojem 8. Otvara raspravu.  
S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, predsjednik UV zatvara raspravu i daje 
prijedlog dopunjenog dnevnog reda na glasanje. 

Jednoglasno je sa 5 glasa „ZA“ usvojen je dnevni red za 5. sjednicu Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Lišnjak“ kako slijedi: 

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan 

2. Izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovnog rada za 

pedagošku godinu 2020./2021 
4. Odluka o upisu djece u program predškole za ped.godinu 2020./2021. 
5. Odluka o raspisivanju natječaja za domara 
6. Odluka o raspisivanju natječaja za pedagoga 
7. Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja  
8. Razno. 

 
AD 1. Verifikacija zapisnika sa 4. redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan 

Za prvu točku dnevnog reda: „Verifikacija zapisnika sa 4. redovne sjednice Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan“ rasprave nije bilo. 

Jednoglasno je sa pet glasova „ZA“ usvojen Zapisnik sa 4. redovne sjednice Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

AD 2. Izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan 

Predsjednik UV Daniel Stanić govori kako je bilo dogovoreno na konstituirajućoj sjednici 
Upravnog vijeća da bi zamjenik predsjednika Upravnog vijeća trebao biti predstavnik 
zaposlenika Dječjeg vrtića, te stoga predlaže za zamjenika predsjednika članicu Alison 
Švić Stanišljević. 

Članica Alison Švić Stanišljević prihvaća kandidaturu za zamjenicu predsjednika 
Upravnog vijeća. 

S obzirom na to da nije bilo drugih prijedloga, prijedlog za Alison Švić Stanišljević za 
zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća daje se na glasanje. 

Jednoglasno sa pet glasova „ZA“, za zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića „Lišnjak“ Pićan, izabrana je Alison Švić Stanišljević. 



AD 3. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovnog rada 
za pedagošku godinu 2020./2021. 

Predsjednik UV Daniel Stanić napominje da su materijali dostavljeni uz poziv, te poziva 
ravnateljicu Kristinu Čule za obrazloženje prijedloga akta. 

Ravnateljica Kristina Čule govori da je Odgojiteljsko vijeće razmatralo i prihvatilo ovaj 
prijedlog Godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovnog rada za pedagošku godinu 
2020./2021. u ponedjeljak 11. siječnja 2021.g. koji je upućen Upravnom vijeću na 
usvajanje, te se po usvajanju dostavlja u Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U 
Godišnjem planu i programu, koji se donosi svake godine, obrađene su teme vezane uz 
vrtić, djelatnike, broj djelatnika, broj skupina, broj djece po skupinama, mjesečna 
zaduženja djelatnika, o ostalim poslovima, o financiranju djelatnosti, o bitnim zadaćama 
koje će se provoditi u vrtiću, uvjetima, o protokolima kojih se potrebno pridržavati u 
određenim situacijama, o usavršavanju djelatnika, suradnji sa roditeljima i vanjskim 
čimbenicima, na koji način će se vrednovati program, plan rada pedagoginje, plan rada 
ravnateljice itd.  

Predsjednik UV Daniel Stanić otvara raspravu. 

Dean Močinić govori kako je važno da ga je Odgojiteljsko vijeće usvojilo i da je napisano 
stručno i ispravno, te nema zamjerke.  

Daniel Stanić govori kako je proučio ovaj prijedlog Godišnjeg plana i programa te da je 
usklađen sa svim dosadašnjim planovima i usvojenim odlukama.  

Kristina Čule govori da je također u programu sadržano, što nije drugim aktima 
definirano, za mjesece srpanj i kolovoz, ako dijete nije u vrtiću da ipak participira u cijeni 
vrtića sa 30% (redovna cijena bi bila u tom slučaju 210,00 kn), te pita vijećnike slažu li 
se sa predloženim, te napominje kako je takva praksa uglavnom i u drugim vrtićima.  

Silvan Juran govori kako bi želio čuti mišljenje predstavnika roditelja. 

Ivana Benčić kao predstavnik roditelja govori kako se roditelji nisu oglasili po tom 
pitanju do sad, tj. nije bilo pitanja vezanih uz tu točku, s obzirom na to da se nisu imali 
prilike izjasniti pošto takva odluka još nije usvojena, međutim ako je to praksa i u 
drugim vrtićima prisutna, smatra da ne bi trebalo biti argumenata zbog čega bi se 
protivili toj određenoj svoti koju treba platiti. 

Alison Švić Stanišljević se uključuje u raspravu i govori kako, sukladno odluci Osnivača, 
oba roditelja moraju imati prebivalište na području Općine Pićan, može li se uvažiti i 
boravište jednog roditelja kako bi se umanjila cijena vrtića.  

Daniel Stanić govori kako zna da je sporan Grad Poreč koji, za razliku od svih drugih 
općina/gradova s kojima vrtić surađuje, ne želi financirati smještaj djece u drugim 
vrtićima izvan Poreča, te pita Martinu Bilić što se može zakonski regulirati s obzirom na 
to da je u odluci osnivača definirano prebivalište. 

Martina Bilić govori kako zakonski boravište i prebivalište nisu jednaki, boravište je 
privremeno do godine dana, prebivalište je trajno, utječe na uplatu prihoda u lokalne 
proračune, zbog čega se i donose odluke koje prihvaćaju prebivalište kao temelj za 
sufinanciranje i ostvarivanje određenih prava.  



Daniel Stanić pita može li se na neki način odrediti izvanredne situacije, s obzirom na to 
da se u konkretnom slučaju koji je predmet rasprave radi o zaposleniku vrtića koji ima 
problema sa ostvarivanjem sufinanciranja. 

Martina Bilić govori da ne postoje definirana izvanredna pravila još, međutim govori da, 
ukoliko upravno vijeće to želi, može donijeti odluku po kojoj bi se za zaposlenike vrtića 
odobrio određeni popust ili povlastica ukoliko želi svoje dijete upisati u vrtić „Lišnjak“.   

Alison Švić Stanišljević govori kako je osobno bila djelatnik vrtića u Labinu u kojem je 
djelatnicima primjerice bilo osigurano da će njihovo dijete polaziti vrtić, kao povlastica 
za zaposlenike. Istraživanjem je otkrila da postoje i određeni vrtića koji osiguravaju 
svojim zaposlenicima besplatan vrtić, te stoga zaključuje da praksa kojom se 
zaposlenicima osiguravaju određene povlastice postoje. 

Silvan Juran govori kako je odluka osnivača definirana, da bi izmjena dovelo u pitanje 
financiranje vrtića i da bi trebalo mijenjati odluku o financiranju vrtića, s obzirom na to 
da bi u tom slučaju financiranje išlo iz općinskog proračuna, pritom misleći da dio koji ne 
bi podmirivao roditelj – zaposlenik, a proračunska sredstva su točno definirana. 

Dean Močinić pita ravnateljicu treba li o tome odlučiti u ovoj točci dnevnog reda, na što 
ravnateljica odgovara da ne, već bi o ovoj problematici bilo ispravnije raspravljati pod 
točkom „Razno“. Dean Močinić govori kako bi trebalo analizirati utjecaj odluke o 
povlasticama zaposlenika na proračun.  

Kristina Čule napominje da je potrebno odluku o načinu rješavanja takvih situacija 
donijeti čim prije, s obzirom na to da se radi o prisutnoj situaciji s kojom se odugovlači. 

S obzirom na to da se nitko više nije javio za riječ, Predsjednik UV zatvara raspravu.  

Jednoglasno sa pet glasova „ZA“, usvojen je Godišnji plan i program odgojno – 
obrazovnog rada za pedagošku godinu 2020./2021. 

AD 4. Odluka o upisu djece u program predškole za ped. godinu 2020./2021. 

Predsjednik UV Daniel Stanić napominje da su materijali dostavljeni uz poziv, te poziva 
ravnateljicu Kristinu Čule za obrazloženje prijedloga akta. 

Ravnateljica govori da se traži suglasnost o Odluci o upisu djece u program predškole. 
Upisi bi se održali u periodu od 18. do 21. siječnja, napominje da je hitno da se objavi i 
odradi proces upisa zbog djece koja ne pohađaju redoviti program vrtića, oni moraju u 
godini prije polaska u školu odraditi 150-250 sati predškole, a ovisno o broju 
prijavljenih, ako ih je malo i ako postoji mogućnost, moglo bi ih se uključiti u redovni 
program, tj. u redovnu grupu, a ako ih bude puno, trebala bi se organizirati grupa koja bi 
bila primjerice popodne ili na neki drugi način koji bi bio najbolje rješenje da se osigura 
prostor i odgajatelj. Program predškole je besplatan, a Općina nema nikakve troškove, 
osim u slučaju da se mora organizirati popodnevno održavanje, ali da je program 
predškole besplatan je zakonska odredba.  

Predsjednik UV otvara raspravu. 

Silvan Juran pita ravnateljicu koliko je neupisane djece koja moraju pohađati program 
predškole, na što ravnateljica odgovara da za sada ima informaciju o jednom roditelju s 



područja Općine Pićan i jedan zainteresirani roditelj s područja druge Općine, no upravo 
zato se predlaže donošenje ove odluke o upisima, kako bi se svi zainteresirani roditelji 
mogli prijaviti i kako bi se dobio točan broj takve djece.  

Daniel Stanić pita ravnateljicu, u slučaju da je samo to dvoje djece, bi li se oni mogli 
uključiti u jutarnji program, na što ravnateljica odgovara da može, čak i još jedno u 
Pićan, i u Tupljaku također postoji mogućnost priključenja u redoviti program. 

S obzirom na to da se nitko više nije javio za riječ, Predsjednik UV zatvara raspravu.  

Jednoglasno sa pet glasova „ZA“, usvojena je Odluka o upisu djece u program predškole 
za ped. godinu 2020./2021. 

AD 5. Odluka o raspisivanju natječaja za domara 

Predsjednik UV Daniel Stanić napominje da su materijali dostavljeni uz poziv, te poziva 

ravnateljicu Kristinu Čule za obrazloženje prijedloga akta. 

Ravnateljica govori da traži od upravnog vijeća da se usuglasi sa odlukom o raspisivanju 
natječaja za zaposlenje domara na neodređeno nepuno radno vrijeme od 5 sati tjedno, u 
prosincu i siječnju je domar bio zaposlen na ugovor o djelu, međutim postoji potreba za 
zaposlenjem domara za stalno. 

Predsjednik UV otvara raspravu. 

Dean Močinić pita koliko je domar koji je bio zaposlen na ugovor o djelu dobio plaću za 
prosinac i koliko ima posla, tj. stigne li se sav posao odraditi na 5 sati tjedno, na što 
ravnateljica odgovara na mu je trebalo puno više vremena, pogotovo sad na početku jer 
se puno vremena nije ulagalo u održavanje vrtića, te su se pojavili određeni poslovi koji 
nisu redovni a trebalo ih je odraditi, a plaća je bila 750,00 kuna neto, sukladno odluci o 
koeficijentu za to radno mjesto i utvrđenoj osnovici, a sve sukladno broju odrađenih sati 
u prosincu. 

Dean Močinić pita na koji način bi se isplatio prijevoz ukoliko bi primjerice svaki dan 
domar dolazio na posao jedan sat, na što ravnateljica odgovara da je dogovor odraditi 
pet sati u jednom danu, ne svaki dan jedan sat, što nije isplativo niti logično, a prema 
dogovoru bi mogao odraditi poslove i popodne ili za vikend ukoliko ne može u vrijeme 
dok su djeca u prostorima, dogovor može biti fleksibilan, bitno da odradi mjesečni fond 
sati i da poslove koji su mu određeni. Napominje da se predlaže da natječaj bude otvoren 
30 dana, duže no što je uobičajeno, s obzirom na to da se radi o radnom mjestu za koje je 
predviđen rad samo pet sati tjedno, te smatra kako će biti teže pronaći zainteresiranu 
osobu. 

Silvan Juran govori kako također smatra da će biti teško pronaći osobu kojoj će 
odgovarati radno vrijeme od pet sati tjedno, te da bi se u slučaju nemogućnosti 
pronalaska takve osobe moglo angažirati postojeće servise koji bi mogli odraditi 
određene poslove, na temelju sklopljenog ugovora o održavanju, koji bi dolazili po 
pozivu. Druga mogućnost je i zaposlenje umirovljenika. Međutim smatra kako bi se teško 
mogla pronaći i osoba koja će znati sve poslove obavljati za koja su potrebna stručna 
znanja. Govori kako se u svakom slučaju slaže da se natječaj raspiše, pa će znati više 
nakon proteka natječaja. 



Daniel Stanić govori kako se radi o specifičnoj situaciji sa pet sati tjedno što nije 
interesantno ljudima za zaposlenje, no primjerice bila je situacija u školi u Sv. Katarina 
za asistenta koji je također imao malu satnicu pa je Općina pripomogla sa plaćanjem 
putnih troškova kako bi osoba prihvatila posao. Također se slaže da se natječaj raspiše 
pa će se vidjeti hoće li se netko javiti. Govori kako bi u međuvremenu trebalo eventualne 
kvarove rješavati putem vanjskih servisa i angažirati stručnjake.  

Dean Močinić govori kako je puno isplativije imati domara koji bi mogao obavljati većinu 
poslova nego angažirati vanjske servise za pojedine poslove, te smatra kako bi se moglo 
predložiti, primjerice, povećanje satnice, no u svakom slučaju se slaže da se sada natječaj 
raspiše.  

S obzirom na to da se nitko više nije javio za riječ, Predsjednik UV zatvara raspravu.  

Jednoglasno sa pet glasova „ZA“, usvojena je Odluka o raspisivanju natječaja za domara. 

AD 6. Odluka o raspisivanju natječaja za pedagoga 

Predsjednik UV Daniel Stanić napominje da su materijali dostavljeni uz poziv, te poziva 
ravnateljicu Kristinu Čule za obrazloženje prijedloga akta. 

Ravnateljica govori da traži od upravnog vijeća da se usuglasi sa odlukom o raspisivanju 
natječaja za zaposlenje pedagoga na neodređeno, nepuno radno vrijeme od tri sata 
tjedno. Napominje da je također u prosincu i siječnju bio privremeno zaposlen pedagog 
na ugovor o djelu, međutim postoji potreba za zaposlenjem pedagoga za stalno. 

Predsjednik UV otvara raspravu. 

Ivana Benčić pita hoće li biti jednostavno pronaći nekog tko bi bio zainteresiran za rad 
na tri sata tjedno, na što ravnateljica odgovara da ne smatra da će biti jednostavno, ali 
vrijedi pokušati, da bi nekome moglo odgovarati kao dodatno zaposlenje uz dozvolu 
poslodavca. Sukladno Zakonu, tri sata tjedno, tj. jedan sat po skupini je minimalno, te 
govori kako smatra da je vrijedno imati takvu osobu – pedagoga, u vrtiću.  

Dean Močinić pita koliku je plaću osoba koja je bila zaposlena na ugovor o djelu dobila za 
prosinac 2020.g. i bi li se mogla ostvariti suradnja po tom pitanju sa nekim drugim 
vrtićem koji je u istoj ili sličnoj situaciji kao mi sa malom satnicom, na što ravnateljica 
odgovara da primjerice vrtić u Kršanu ima zaposlenog pedagoga na pola radnog 
vremena, a plaća pedagoga na ugovor o djelu je bila 650,00 kuna neto. 

Silvan Juran govori kako smatra da vrijedi raspisati natječaj i pokušati pronaći 
zainteresiranu osobu.  

Alison Švić Stanišljević govori kako bi radno mjesto pedagoga trebalo biti na pola radnog 
vremena, s aspekta odgojitelja, kojima je potreban pedagog, čime se i kvaliteta vrtića 
podiže, te predlaže da se natječaj za pedagoga raspiše na pola radnog vremena. 

Silvan Juran govori kako bi povećanje fonda sati predstavljao određeni trošak koji nije 
predviđen.  

Dean Močinić govori kako upravno vijeće ne može raspravljati o radnom vremenu s 
obzirom na to da je osnivač, općinsko vijeće donijelo odluku o radnim mjestima i 



njihovom fondu radnih sati, kao i o koeficijentima za pojedino radno mjesto, te da se to u 
ovom trenutku ne može mijenjati. 

Daniel Stanić govori kako je predmet rasprave raspisivanje natječaja s već unaprijed 
definiranim uvjetima za radno mjesto, no da se radi o specifičnim radnim mjestima s 
malo sati rada i da bi se moglo razmišljati o određenim promjenama. 

S obzirom na to da se nitko više nije javio za riječ, Predsjednik UV zatvara raspravu.  

Jednoglasno sa pet glasova „ZA“, usvojena je Odluka o raspisivanju natječaja za 
pedagoga. 

AD 7. Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja 

Predsjednik UV Daniel Stanić napominje da su materijali dostavljeni uz poziv, te poziva 
ravnateljicu Kristinu Čule za obrazloženje prijedloga akta. 

Ravnateljica govori kako je riječ o tome da je bila jedna odgojiteljica zaposlena 
privremeno na rok do 60 dana prema odluci ravnatelja, međutim taj rok istječe a 
potreba za još jednom odgojiteljem postoji i dalje. Radi se o radnom mjestu na određeno 
vrijeme do kraja pedagoške godine, zbog povećanog obima posla. 

Predsjednik UV otvara raspravu. 

S obzirom na to da se nitko više nije javio za riječ, Predsjednik UV zatvara raspravu.  

Jednoglasno sa pet glasova „ZA“, usvojena je Odluka o raspisivanju natječaja za radno 
mjesto odgojitelja na određeno vrijeme. 

AD 8. Razno 

Predsjednik UV Daniel Stanić otvara raspravu, te govori kako se može nastaviti rasprava 
koja je započela na točci 3. dnevnog reda.  

Silvan Juran govori kako bi se složio, ukoliko je to pravno moguće i ispravno, da se 
donese odluka kojom bi se djelatnicima vrtića odobrile određene povlastice ili povoljnije 
cijene. 

Dean Močinić pita Alison Švić Stanišljević je li rekla za DV u Labinu da odobrava za svoje 
djelatnike besplatan vrtić za njihovu djecu, na što je Alison Švić Stanišljević odgovorila 
da se radi o nekim drugim vrtićima, a DV u Labinu odobrava svim djelatnicima vrtića da 
njihova djeca budu upisana u vrtić bez obzira na rang liste, a plaćaju redovnu cijenu kao i 
ostali roditelji. 

Daniel Stanić govori kako je pravilnik o mjerilima financiranja osnivača usvojen i 
upravno vijeće ga ne može mijenjati samostalno.  

Ivana Benčić govori kako niti Općina Žminj u početku nije htjela sudjelovati u 
sufinanciranju vrtića jer je surađivala samo s određenim vrtićima, no pravo 
sufinanciranja je ostvareno nakon mnogih traženja, te je naposlijetku uključen u njihovu 
suradnju i bivši DV Mali medvjed, sadašnji DV Lišnjak, no to je bila odluka općine i 
uvrstila u proračun i sufinanciranje za svu djecu koja ostvare pravo upisa u vrtić prema 
njihovoj listi, a prema broju bodova nisu ostvarili upis, tj. nije bilo dovoljno mjesta za 
upis u njihov vrtić, sve ovisi o tome je li općina spremna slušati potrebe roditelja. 



Dean Močinić govori kako je također bio u sličnoj situaciji kada Općina Pićan nije htjela 
sufinancirati vanjski vrtić za njegovo dijete, te je plaćao sam, a neko vrijeme je bila na 
snazi odluka da se može boravište prijaviti, te je tada Grad Pula sufinancirao, iako bi bilo 
bolje da je prijavljeno prebivalište. Smatra da postoji mogućnost prihvaćanja boravišta 
kao mjerodavnog za određivanje cijene vrtića. 

Ivana Benčić govori kako osoba, kada prijavi boravište, mora promijeniti i poreznu 
karticu na kojoj navodi adresu boravišta sukladno kojoj se tada uplaćuju porezi i prirezi.  

Dean Močinić govori kako bi to u tom slučaju bilo prihvatljivo. 

Ravnateljica govori kako bi takvo pravilo, prihvaćanje boravišta uz promjenu porezne 
kartice, moralo, naravno, vrijediti za sve takve i slične slučajeve, te da smatra kako 
takvih situacija nema puno.  

Dean Močinić govori kako bi takvu promjenu, tj. prihvat boravišta uz promjenu porezne 
kartice trebalo ugraditi u odluku osnivača o mjerilima financiranja vrtića, do tada se ne 
može primjenjivati. Pita kako je situacija kada roditelji s našeg područja djecu upisuju u 
vrtiće izvan našeg područja, na što Martina Bilić odgovara da ukoliko jedan roditelj ima 
prijavljeno prebivalište na području Općine Pićan, a drugi nema, Općina Pićan plaća 50% 
cijene.  

Daniel Stanić govori kako se može općinskom vijeću predložiti izmjene Odluke osnivača 
o mjerilima financiranja, međutim u ovom trenutku je važno pridržavati se mjerodavnih 
i važećih odluka, te se to trenutno ne može mijenjati za ovu pedagošku godinu. 

Silvan Juran govori kako se, ako se pravila mijenjaju, ona moraju promijeniti za svih, a 
ukoliko se promijene za svih, u ovom konkretnom slučaju to znači i određene promjene 
u proračunu u pogledu manjka prihoda koje bi Općina Pićan morala pokrivati. 

Ravnateljica pita, kao zaključak, hoće li biti prihvatljivo kao mjerilo za sufinanciranje, 
promjena boravišta uz promjenu porezne kartice, na što Dean Močinić odgovara da 
hoće, ukoliko Općinsko vijeće – Osnivač, bude donijelo takvu izmjenu odluke na 
općinskom vijeću. 

Silvan Juran napominje da se takva odluka ne bi mogla primjenjivati retroaktivno, samo 
od trenutka donošenja izmjene odluke. 

Kristina Čule otvara novu točku rasprave, a radi se o prijedlogu za kupnju perilice i 
sušilice rublja. Objašnjava da se trenutno koriste usluge vanjskog servisa za pranje 
rublja i na mjesečnoj bazi to predstavlja veliki izdatak, otprilike 1.200,00 kuna za 
prosinac 2020., s time da nisu uključena sva posteljina niti krpe za čišćenje, koje se čiste 
na drugi, neprikladniji način, dakle 1.200,00 kuna za djelomičnu uslugu pranja, te stoga 
smatra da bi perilica i sušilica rublja bili mnogo isplativiji i primjereniji.  

Dean Močinić pita je li potrebno imati perilicu prema HACCP sustavu, na što ravnateljica 
odgovara da to nije potrebno, no da bi perilica osigurala da se svo rublje pere u vrtiću, da 
nisu potrebni dodatni vanjski troškovi, te da postoji osoba koja bi to mogla raditi, tj. 
spremačicu, a potreba je otprilike jednom tjedno za pranje rublja. Poboljšali bi se 
također, uvjeti vrtića. Dean Močinić govori da se on slaže s prijedlogom. 



Daniel Stanić govori da s obzirom na to da postoji zaposlena osoba koja bi to radila, ne 
vidi razlog zašto se ne bi ostvarila kupnja perilice, da smatra kako bi to bilo isplativo, te 
traži od ravnateljice da dostavi ponude koje bi upravno vijeće moglo razmatrati. 

Ravnateljica govori kako je već razmatrala i prostor u kojem bi se mogla izvršiti 
instalacija uređaja, i pronađen je prikladan prostor za to, u dogovoru sa 
vodoinstalaterom. Osim uređaja i instalacija, zatražiti će ponude i za sušilo i peglu. 

Alison Švić Stanišljević govori kako je prijeko potreban fotokopirni aparat u Tupljaku 
kako bi se moglo fotokopirati materijal za djecu, te bi se time jako olakšao rad. 

S obzirom na to da se nitko više nije javio za riječ, Predsjednik UV zatvara raspravu.  

5. redovna sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan završila je u 20,40 
sati.  

 

               Zapisničar       Predsjednik Upravnog vijeća 

              Martina Bilić       Daniel Stanić 

 


