
Z A P I S N I K 
 

 sastavljen dana 21.03.2022. godine na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica 
Bisag. 
 Sjednicu je sazvao predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran putem elektroničke 
pošte pozivom KLASA: 601-01/22-01/19, URBROJ: 2186-181-22-1 od 18.03.2022. godine. 
 
 Sjednici su prisutni članovi Upravnog vijeća: 

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

 
Ostali prisutni: 

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

 
Sjednicu otvara predsjednik Upravnog vijeća Stjepan Šafran i predlaže sljedeći dnevni 

red: 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća, 
2. Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Pčelica Bisag za pedagošku godinu 2022./2023., 
3. Ostala pitanja i prijedlozi. 

 
 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
  

Toč. 1) 
Verifikacija zapisnika s prethode sjednice Upravnog vijeća 

 
 Nema primjedbi na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća održane 25.02.2022. godine. 
Predsjednik daje zapisnik sa sjednice od 25.02.2022. godine na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća od 25.02.2022. godine je 
prihvaćen jednoglasno. 
 

Toč. 2) 
Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Pčelica Bisag za pedagošku godinu 2022./2023. 

 
 Predsjednik poziva ravnateljicu da obrazloži prijedlog Odluke o upisu djece. 
Ravnateljica objašnjava da je to uobičajena praksa u vrtićima. Sada je 17-tero djece na listi 
čekanja, ali nažalost može se donijeti odluka o primanju samo njih troje ili četvero. Vrtić je 
dobio uputu od Ministarstva o nužnosti pridržavanja odredbi Državnog pedagoškog standarda.   
 Ravnateljica daje prijedlog da se vrtić proširi za još jednu skupinu i pita o mogućnosti 
da se za to iskoristi vatrogasni dom u Breznici. Tomislav Ledinski pojašnjava trenutno stanje 
zgrade vatrogasnog doma. Predsjednik dodaje da se može o tome razgovarati u budućnosti, ali 
za sada se mora donijeti ova Odluka. Statutom Vrtića i Odlukom o cijeni, mjerilima upisa i 
financiranju programa određeno je da Upravno vijeće donosi Odluku o upisu djece. 



 Tomislav Ledinski smatra da je najvažnije da je u članku 6. prijedloga Odluke osigurana 
prednost pri upisu za djecu s područja Općine. Ravnateljica upozorava da je od 17-tero djece 
na čekanju samo njih dvoje vanjskih, a ostali su s područja Općine. 
 Predsjednik predlaže da ravnateljica pripremi bodovnu listu za sljedeću sjednicu, a 
Upravno vijeće će onda donijeti odluku o upisu na temelju liste. Po Državnom pedagoškom 
standardu u jasličkoj skupini može biti 12-tero djece, ali će predsjednik na sljedećoj sjednici 
predložiti da se upiše do njih 18. Smatra da je sada najvažnije primiti što više djece s liste 
čekanja i da je zbog toga bolje preuzeti odgovornost u slučaju da se vrtiću odredi kazna zbog 
toga. Zna da je rad u jasličkoj skupini težak, ali dodaje da će se jaslička skupina pojačati za još 
jednu djelatnicu na pola radnog vremena. 
 Ravnateljica upozorava da u toj računici nisu uključena djeca odgojiteljica. Predsjednik 
predlaže da se prije nego što se donese odluka odgojiteljice koje su sada na porodiljnom dopustu 
pitaju da li planiraju upisati svoju djecu u vrtić ili ne. Predsjednik, ravnateljica i Ana Marija 
Vrščak komentiraju mogućnost da odgojiteljice na porodiljnom dopustu upišu i svoju djecu. 
 Predsjednik dodaje i da će biti potrebno na Općinskom vijeću uskladiti sufinanciranje 
vrtića za korisnike vanjskih vrtića sa sufinanciranjem korisnika našeg vrtića, budući da roditelji 
nisu krivi ako za njihovo dijete nema mjesta u našem vrtiću. 
 Ivan Andrašek upozorava da će se sada još više povećati pritisak roditelja na Upravno 
vijeće i djelatnike vrtića. Interesira ga način i kriteriji bodovanja, jer smatra da postupak mora 
biti transparentan. Smatra da bi bilo dobro što više djece premjestiti iz jasličke u srednju grupu. 
Predsjednik odgovara da je način bodovanja detaljno razrađen u Odluci o cijeni, mjerilima upisa 
i financiranju programa vrtića.  
 Ana Marija Vrščak dodaje da je svjesna da se već upisana djeca ne mogu ispisivati, ali 
da zna da znatan broj trenutno upisane djece ima jednog roditelja kod kuće. Predsjednik 
odgovara da, ako bi išli u ispisivanje djece, prvo bi morali ispisati vanjsku djecu, što je i 
napravila Zelina. 
 Ana Marija Vrščak smatra da je najgore od svega što su neki roditelji nezadovoljni 
njihovim radom, iako njihovo dijete provodi više vremena s odgojiteljima nego s roditeljima. 
Predsjednik dodaje da neki roditelji jednostavno nisu korektni – misle da je upisane djece 
previše, ali svoju ne žele ispisati. U raspravi na ovu temu sudjeluju ravnateljica i svi članovi 
Upravnog vijeća. 
 Nema drugih pitanja ili primjedbi u vezi ove točke dnevnog reda. Predsjednik daje 
prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Pčelica Bisag za pedagošku godinu 2022./2023. 
na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Pčelica Bisag za pedagošku 
godinu 2022./2023. je prihvaćena jednoglasno. 
 

Toč. 3) 
Ostala pitanja i prijedlozi 

 
 Predsjednik obavještava Upravno vijeće da je Općina dobila 220.000,00 kn od 
Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za održavanje i razvoj predškolske 
djelatnosti u 2022. godini. Ali kao i prošle godine, za dobivanje novaca potrebno je opet donijeti 
odluku o oslobađanju od plaćanja vrtića za roditelje, ove godine za 5. ili 6. mjesec (lani je bilo 
za srpanj). Naglašava da je u pitanju oslobađanje od plaćanja samo za roditelje, ne za općine i 
gradove. 
 Ravnateljica predviđa da će opet biti roditelja nezadovoljnih ovom odlukom, bez obzira 
koji mjesec odabrali. Predsjednik predlaže da to bude 5. mjesec. 



 Nema drugih pitanja ili primjedbi u vezi ove točke dnevnog reda. Predsjednik daje 
prijedlog Odluke o oslobađanju roditelja od plaćanja vrtića za svibanj 2022. godine na glasanje. 
 
 ZAKLJUČAK: Odluka o oslobađanju roditelja od plaćanja vrtića za svibanj 2022. 
godine je prihvaćena jednoglasno. 
 
 Ravnateljica obavještava Upravno vijeće da je zajedno s predstavnicima Udruge Srce 
posjetila Župana Varaždinske županije u vezi mogućnosti financiranja asistenta ili logopeda od 
strane Županije, budući da je znatan broj korisnika Udruge Srce iz Varaždinske županije. Župan 
je obećao da će razmotriti prijedlog. Tomislav Ledinski dodaje i da se financiranje može tražiti 
i preko Udruge Vita, koju vodi naša vijećnica Bahlen. 
 
 Dovršeno u 17:40 sati. 
 
 
Voditelj zapisnika            Predsjednik 
    Marko Futač        Upravnog vijeća 
            Stjepan Šafran 


