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Z A P I S N I K 

sa 10. redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, održane dana 29. 
lipnja 2021. godine s početkom u 16,15 sati u vijećnici Općine Pićan. 

Pisani poziv uz dnevni red sa pripadajućim materijalima poslan je članovima Upravnog 
vijeća elektroničkim putem dana 28. lipnja 2021. godine na njihove e-mail adrese. 

Dana 29. lipnja 2021. godine poziv je poslan i novoizabranim članovima Upravnog vijeća 
Tihani Lukež i Sanji Depikolozvane. 

Sjednici su prisustvovali: predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić, članice Upravnog 
vijeća Ivana Benčić, Alison Švić, Tihana Lukež i Sanja Depikolozvane, ravnateljica Kristina 
Čule, načelnik Općine Pićan Dean Močinić i pročelnica JUO Općine Pićan Martina Bilić kao 
zapisničar.  

Sjednicom predsjedava predsjednik Upravnog vijeća Daniel Stanić. 

S obzirom na to da je osnivač – Općina Pićan imenovala dvije nove članice Upravnog vijeća, 
predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se dnevni red dopuni točkom 1. Odluka o 
verifikaciji mandata članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. Prisutni 
članovi su s prijedlogom suglasni. 

Predsjednik Upravnog vijeća stoga predlaže i utvrđuje sljedeći dnevni red:  

1. Odluka o verifikaciji mandata članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ 
Pićan  

2. Verifikacija zapisnika sa 9.redovne (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića „Lišnjak“ Pićan 

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknada za članove Upravnog vijeća 
4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja na neodređeno vrijeme 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja na određeno vrijeme 

6. Donošenje Odluke o zatvaranju Dječjeg vrtića „Lišnjak“ (matičnog i područnog) 
dana 30. i 31. kolovoza 2021.  

7. Razno  
 

Jednoglasno sa 5 glasova „ZA“ usvojen je dnevni red. 
 

mailto:lisnjak@pican.hr


AD 1. Odluka o verifikaciji mandata članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan 

Predsjednik Daniel Stanić je upoznao prisutne da su članovi Upravnog vijeća Dean Močinić 
i Silvan Juran dali ostavku na dužnost člana upravnog vijeća – Dean Močinić zbog 
nespojivosti dužnosti s obzirom na to da je postao načelnik Općine Pićan, a Silvan Juran iz 
osobnih razloga. S obzirom na to, Općinsko vijeće Općine Pićan – osnivač, je na sjednici 
održanoj dana 25. lipnja 2021.g. usvojilo Rješenje o imenovanju dva nova člana Upravnog 
vijeća kao zamjenu za članove koji su podnijeli ostavke, te su stoga imenovane Tihana 
Lukež i Sanja Depikolozvane. 

Nakon prozivke utvrđuje se da su izabrane članice prisutne, te se utvrđuje i verificira 
mandat izabranih članica provjerom identiteta pojedine članice. Članice prihvaćaju 
mandat na period od 4 godine kao članice Upravnog vijeća. Mandat članica teče od dana 
konstituiranja Upravnog vijeća. 

S obzirom na to da se nitko više nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje prijedlog 
dnevnog reda na glasanje. 

Jednoglasno sa 5 glasova „ZA“ usvojena je Odluka o verifikaciji mandata članovima 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

Članica Sanja Depikolozvane napustila je sjednicu u 16,25 sati. 

AD 2. Verifikacija zapisnika sa 9. redovne sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
„Lišnjak“ Pićan 

Za drugu točku dnevnog reda rasprave nije bilo. 

Jednoglasno je sa 4 glasa „ZA“ usvojen Zapisnik sa 9. redovne sjednice Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan. 

AD 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknada za članove Upravnog vijeća 

Predsjednik Daniel Stanić je rekao da su svi dobili prijedlog Odluke uz poziv putem e-
maila, te otvara raspravu. 

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na 
glasanje. 

Jednoglasno je sa 4 glasa „ZA“ usvojena Odluka o utvrđivanju visine naknada za članove 
Upravnog vijeća. 

AD 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja na neodređeno 
vrijeme 

Ravnateljica Kristina Čule upoznala je prisutne da dvije odgojiteljice imaju ugovor do 
kraja pedagoške godine, tj. do 31.08. te da je potrebno da se barem jedna odgojiteljica 
zaposli na neodređeno vrijeme, a jedna na određeno vrijeme. 

Predsjednik Daniel Stanić je rekao da s obzirom na to da je kapacitet vrtića popunjen, da 
je potrebno da vrtić ima zaposlen i osiguran dovoljan broj odgojiteljica kako bi sve 
funkcioniralo kako treba, bez problema i zastoja. 



Alison Švić govori da bi bilo sa dvije odgojiteljice lakše organizirati rad, pogotovo ljeti ili 
u situacijama kada se koristi godišnji odmor, te da se i kroz godine brojčano stanje djece 
povećava. 

Daniel Stanić govori da se pojavljuje problem ako se koristi bolovanje, ako su odgojiteljice 
odsutne, kada je potrebno tražiti adekvatnu zamjenu. 

Kristina Čule govori kako se slaže s time da se zaposli dvije odgojiteljice na neodređeno 
vrijeme jer su potrebne, s obzirom na situaciju da je vrtić popunjen i veliki je broj djece, a 
svakodnevne situacije iziskuju prilagodbu i neizbježne zamjene, te da je mnogo lakše 
organizirati rad uz dovoljan broj odgojiteljica.  

Predsjednik Daniel Stanić predlaže da se Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja na 
neodređeno vrijeme izmijeni na način da se umjesto jednog odgojitelja na neodređeno 
vrijeme raspiše natječaj za dvoje odgojitelja na neodređeno vrijeme. 

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na 
glasanje. 

Jednoglasno je sa 4 glasa „ZA“ usvojena Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja na 
neodređeno vrijeme. 

AD 5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja na određeno vrijeme 

Predsjednik Daniel Stanić govori da, s obzirom na to da se na prethodnoj točci usvojila 
odluka da se raspiše natječaj za dvoje odgojitelja na neodređeno vrijeme, ova točka i 
prijedlog Odluke se brišu te se o njima neće raspravljati. 

Prisutni članovi upravnog vijeća su s time suglasni. 

AD 6. Donošenje Odluke o zatvaranju Dječjeg vrtića „Lišnjak“ (matičnog i 
područnog) dana 30. i 31. kolovoza 2021. 

Ravnateljica Kristina Čule upoznaje prisutne da je potrebno da se dječji vrtić zatvori za 
djecu na dva dana prije početka nove pedagoške godine, kako bi se izvršilo generalno 
čišćenje, organizacija, priprema radnih grupa itd., te da će dakle ta dva dana vrtić biti 
zatvoren samo za djecu, a svi radnici će biti prisutni i obavljati sve potrebne poslove za 
pripremu. 

Alison Švić govori kako je proteklih godina zatvaranje vrtića znalo biti i na tjedan dana, no 
da to nije potrebno i da će dva dana biti sasvim dovoljna za pripremu, čišćenje i 
organizaciju. 

Ivana Benčić govori kako smatra da to neće biti problem za roditelje i da će se moći 
organizirati ako budu pravovremeno obaviješteni. 

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, zatvara raspravu i daje prijedlog Odluke na 
glasanje. 

Jednoglasno je sa 4 glasa „ZA“ usvojena Odluka o zatvaranju Dječjeg vrtića „Lišnjak“ 
(matičnog i područnog) dana 30. i 31. kolovoza 2021. godine. 

 



AD 7. Razno 

Predsjednik Daniel Stanić je upoznao prisutne da se radi na tome da se promijene 
dobavljači hrane za vrtić, kako bi se osigurala najpovoljnija ponuda kvalitetnih lokalnih 
proizvoda, te je tako ugovorena nova dobava svježeg mesa, a radi se i na tome da se 
promijeni dobavljač za voće, povrće, kruh, mlijeko itd. te da se razmatra hoće li se nastaviti 
suradnja s dosadašnjim dobavljačem.  

Ravnateljica Kristina Čule je upoznala prisutne da će vrtić raditi samo u Tupljaku tijekom 
srpnja, a samo u Pićnu tijekom kolovoza, te da će se izvršavati radovi u Pićnu, bojanje 
dijela zidova, a sukladno mogućnostima još neki drugi dodatni radovi, o čemu će ih 
obavijestiti, sve u cilju toga da se prostor unaprijedi i poboljša. 

Alison Švić izjavljuje da je potrebno također napraviti sanaciju podruma u vrtiću u Pićnu, 
na što ravnateljica Kristina Čule odgovara da je s problemom upoznata, te da bi trebalo 
prije vidjeti sa stručnim osobama koje radove je potrebno napraviti i koliko je potrebno 
za to predvidjeti sredstva.  

Načelnik Dean Močinić upoznava prisutne s time da će biti potrebno izvršiti radove kako 
oborinske vode s ulice više ne bi prodirale u prostorije vrtića, da će se sanirati tlakavac i 
možda odvod vode s krova, te da je još puno radova potrebno izvršiti na vrtiću koji će se 
rješavati postepeno, sukladno mogućnostima i prioritetima.  

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

10. redovna sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan završila je u 17,10 sati.  

 

         Zapisničar      Predsjednik Upravnog vijeća 

       Martina Bilić, v.r.         Daniel Stanić, v.r. 


