
Z A P I S N I K 
 

 sastavljen dana 02.05.2022. godine na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica 
Bisag. 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran putem elektroničke 
pošte pozivom KLASA: 601-01/22-01/28, URBROJ: 2186-181-22-1 od 28.04.2022. godine. 
 
 Sjednici su prisutni članovi Upravnog vijeća: 

1. Stjepan Šafran, predsjednik, 
2. Ivan Andrašek, potpredsjednik, 
3. Tomislav Ledinski, 
4. Ana Marija Vrščak, 
5. Andreja Podoljnjak. 

 
Ostali prisutni: 

1. Martina Hrupec, ravnateljica, 
2. Marko Futač, voditelj zapisnika. 

 
Sjednicu otvara predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran, konstatira da su prisutni 

svi članovi Upravnog vijeća i predlaže sljedeći dnevni red: 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća, 
2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Pčelica Bisag za 2021. 

godinu, 
3. 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 12.04.2022. godine. 
Predsjednik daje zapisnik sa sjednice od 12.04.2022. godine na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 12.04.2022. godine je 
prihvaćen jednoglasno. 
 

Toč. 2) 
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Dječjeg vrtića Pčelica Bisag za 2021. godinu 
 
 Predsjednik ukratko obrazlaže prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog 
plana za 2021. godinu. Prihodi su ostvareni u iznosu od 97% planiranih, a rashodi u iznosu od 
94% od planiranih Financijskim planom. 
 Na prihodovnoj strani od roditelja je naplaćeno 822.000,00 kuna (što uključuje i 
sufinanciranje drugih općina i gradova), a Općina Breznica je sufinancirala vrtić s preostalih 
798.000,00 kuna. 



 Rashodovna strana je uglavnom u skladu s Financijskim planom. Značajnije stavke 
rashoda predstavljaju intelektualne usluge (što uključuje pedagoga, zdravstvenu voditeljicu, 
knjigovođu te ugovore o djelu), plaće i prehrana. Prošle godine uložena su znatna sredstva i u 
radove na prostoriji u potkrovlju te zamijeni živice uz igralište vrtića. 
 Predsjednik otvara raspravu o prijedlogu Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog 
plana za 2021. godinu. Nema pitanja ili primjedbi u vezi ove točke dnevnog reda. Predsjednik 
daje prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Pčelica Bisag 
za 2021. godinu na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića 
Pčelica Bisag za 2021. godinu je prihvaćen jednoglasno. 
 

Toč. 3) 
Ostala pitanja i prijedlozi 

 
 Predsjednik obavještava Upravno vijeće da je na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić 
Pčelica Bisag donešenu na prošloj sjednici Upravnog vijeća zaprimljena jedna žalba. 
 Ravnateljica čita Upravnom vijeću žalbu Janje Ivančan iz Draškovića na Odluku kojom 
njezino dijete nije upisano u vrtić. 
 Predsjednik podsjeća Upravno vijeće da je u pitanju gospođa koja je ravnateljica 
novootvorenog vrtića u Gornjoj Rijeci, da može upisati svoje dijete u taj vrtić i da u našem 
vrtiću nema mjesta za upis, te predlaže da se gospođi odgovori u tom smislu. 
 Ana Marija Vrščak postavlja pitanje o obećanom povećanju sufinanciranja za roditelje 
s područja Općine Breznica čija su djeca upisana u druge vrtiće. Predsjednik odgovara da će 
prijedlog nove Odluke biti sutra na Općinskom vijeću. Po prijedlogu iznos sufinanciranja za 
korisnike vanjskih vrtića se izjednačava sa sufinanciranjem korisnika Dječjeg vrtića Pčelica 
Bisag. Ana Marija Vrščak komentira da će se gospođa možda zadovoljiti s povećanjem 
sufinanciranja. 
 Ivan Andrašek predlaže da se s odgovorom na žalbu pričeka do donošenja Odluke na 
Općinskom vijeću. 
 Predsjednik dodaje da je u jaslicama u Gornjoj Rijeci manje djece nego u jasličkoj 
skupini u našem vrtiću. 
 Tomislav Ledinski smatra da će biti još zahtjeva za upis ako se primi dijete gospođe 
Ivančan. 
 Predsjednik predlaže da se donese zaključak kojim se žalba gospođe Ivančan odbija, uz 
obrazloženje da u našem vrtiću nema mjesta za upis, da ona ima mogućnost upisa svog djeteta 
u novi vrtić u Gornjoj Rijeci gdje je i ravnateljica i to uz isti iznos sufinanciranja kao i u našem 
vrtiću, a primljena su isključivo djeca čiji roditelji su zaposleni i nemaju druge alternative ili su 
prisiljeni dati otkaz na svojem radno mjesto. 
 
 Predsjednik daje navedeni prijedlog zaključka u vezi žalbe Janje Ivančan na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Zaključak u vezi žalbe Janje Ivančan je prihvaćen jednoglasno. 
 
 Ravnateljica potom daje Upravnom vijeću pojašnjenje da smo na prošloj sjednici 
Upravnog vijeća u slijedeću pedagošku godinu primili troje djece koja do početka pedagoške 
godine nisu navršila godinu dana života a to su: 

- Borna Kečkan, 
- Hana Horvat, 
- Dora Klasić. 



Zbog navedenog ravnateljica predlaže da se donese nova odluka o upisu djece u 
pedagošku 2022./2023. godinu te da se upišu slijedeća djeca: 

1. Matej Težački, 
2. Eva Prevarek, 
3. Jakov Trglačnik, 
4. Elias Vnučec, 
5. Emili Vnučec. 

 
Prijedlog ravnateljice prihvaćen jednoglasno. 

 
 Dovršeno u 18:30 sati. 
 
 
Voditelj zapisnika            Predsjednik 
    Marko Futač        Upravnog vijeća 
            Stjepan Šafran 


