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ZAPISNIK  

sa održane 44. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec dana 19.10.2020. godine u 

prostorijama vrtića u Ivancu, soba za odgojitelje, s početkom u 16,30 sati. 

 Nazočni svi članovi Upravnog vijeća: Hermina Jelić, Ksenija Putar Mesec, Klementina Cerovečki,   

Ivana Cahun i Alen Vuglovečki. 

Nenazočni: nema. 

Ostali nazočni: Milena Golubić – ravnateljica, Renata Željezić – voditelj računovodstva i Stjepan 

Vrbanec - zapisničar. 

 

 Sjednicu UV-a otvorila je predsjednica UV-a gospođa Hermina Jelić, pozdravila nazočne članove 

UV-a i konstatirala da su sjednici nazočna 4 dosadašnja člana UV-a i novoimenovani član gosp. Alen 

Vuglovečki umjesto razrješenog člana Ivane Jagetić te je predložila dnevni red sjednice koji je 

jednoglasno usvojen. 

 

     D n e v n i   r e d:      

1. Verifikacija novoimenovanog člana UV-a Alena Vuglovečkog koji je imenovan od strane 

osnivača vrtića umjesto dosadašnejg člana Ivane Jagetić koja je razriješena dužnosti člana na 

vlastiti zahtjev. 

 - podnositelj – predsjednica UV Hermina Jelić 

2. Usvajanje zapisnika s održane 43. sjednice UV-a. 

3. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za razdoblje od 

1.1.-30.9.2020. godine i donošenje odluke o prihvaćanju. 

 - podnositelj: Renata Željezić – voditelj računovodstva 

4. Razmatranje prijava na natječaj za Medicinsku sestru – zdravstvenog voditelja Dječjeg vrtića 

Ivančice Ivanec – na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje u trudnoći i za rodiljni dopust i 

donošenje odluke o izboru na prijedlog ravnateljice. 

      - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 

5. Donošenje odluke o objavi natječaja za radno mjesto: računovođa- zamjena za bolovanje u 

trudnoći i za rodiljni dopust (do povratka odsutne radnice na posao). 

      - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 

6. Informacija o pojavi zaraze COVID-19 kod djece polaznika vrtića u Ivancu i poduzetim mjerama 

na sprečavanju širenja zaraze – prijedlog da se donese odluka o oslobođenju od uplate za usluga 

vrtića za djecu koja su u samoizolaciji. 

      - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 

      

     Točka 1.  

-Verifikacija novoimenovanog člana UV-a Alena Vuglovečkog koji je imenovan od strane  

osnivača vrtića umjesto dosadašnejg člana Ivane Jagetić koja je razriješena dužnosti člana  

na vlastiti zahtjev. 

Predsjednica UV Hermina Jelić je konstatirala da su svi članovi UV-.a primili presliku Odluke  

gradonačelnika Grada Ivanca o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivančice 

Ivanec kojom se razrešuje dužnosti člana UV-a Ivana Jagetić, sada zaposlena u vrtiću na poslovima 

odgojitelja a imenuje novi član UV-a gosp. Alen Vuglovečki, iz Ivanca M. Maleza 18/1. 

 Novoimenovanom člana UV-a gosp. Alenu Vuglovečkom koji se kratko predstavio ostalim 

članovima UV-a, predsjednica UV-a je poželjela dobrodošlicu i uspjeh u radu kao člana UV-a vrtića. 

 Ravnateljica vrtića gđa. Milena Golubić također je pozdravila novoimenovanog člana UV-a te mu 

poželjela uspjeh u obnašanju poslova člana UV-a Dječjeg vrtića, istakavši da mandat novom članu traje 

do isteka mandata člana UV-a umjesto kojeg je imanovan. 

 Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku kojom je verificiran novi član UV-a 

 vrtića gosp. Alen Vuglovečki. 
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      Točka 2. 

 - Usvajanje zapisnika s održane 43. sjednice UV-a. 

 Svim članovima UV-a dostavljen je Zapisnik s prethodne sjednicxe UV-a i na isti nije bilo 

primjedaba. 

 Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju zapisnika s prethodne

  43. sjednice UV-a Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec. 

 

      Točka 3. 

   - Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za razdoblje od        

 1.1.-30.9.2020. godine i donošenje odluke o prihvaćanju. 

  Renata Željezić – voditelj računovodstva obrazložila je UV-u Financijsko izvješće o poslovanju 

Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za razdoblje od 1.1.-30.9.2020. godine, obrazloživši pojedine stavke 

prihoda i rashoda temeljem obrazaca PR-RAS, BIL, RAS-funkcijski, Obveze i P-Vrio.  

 Ostvaren su ukupni prihodi i primici u iznosu 4.032.095,00 kn, rashodi poslovanja u iznosu 

3.985.998,00 kn i manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju od 46.333,00 kn. 

  Nakon izvješća nije bilo pitanja po toj točci dnevnog reda te se pristupilo glasovanju.  

 Odluka UV-a: Upravno vijeće razmatralo je i jednoglasno prihvatilo Financijsko izvješće o  

    poslovanju Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za razdoblje od 1.1.-30.9.2020. godine. Ovo izvješće  

       dostavit će se osnivaču vrtića.  

 

      Točka 4. 

 - Razmatranje prijava na natječaj za Medicinsku sestru – zdravstvenog voditelja Dječjeg vrtića  

 Ivančice Ivanec – na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje u trudnoći i za rodiljni dopust i  

 donošenje odluke o izboru na prijedlog ravnateljice. 

 Milena Golubić, ravnateljica vrtića informirala je članove UV-a o provedenom natječaju za 

poslove i radne zadatke medicinske sestre – zdravstvenog voditelja, u Dječjem vrtiću za potrebe zamjene 

odsutne radnice za vrijeme bolovanja zbog trudnoće i za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta. 

Na objavljeni natječaj primili smo samo jednu prijavu što ukazuje na to da su medicinske sestre i  

općenito zdravstveni radnici kod nas deficitarna struka i imalo smo sreću da smo uspjeli dobiti takav 

profil zaposlenika s položenim stručnim ispistom i radnim iskustvom zdravstvenim ustanovama.  

 
PRIMLJENE  PRIJAVE  NA  NATJEČAJ  ZA  RADNO  MJESTO  MEDICINSKA  SESTRA - ZDRAVSTVENI  VODITELJ  

-  1 izvršitelj na određeno vrijeme- zamjena za bolovanje i rodiljni dpust - 
Natječaj je objavljen 6.10.2020 i bio je otvoren do 14.10.2020.g. 

Datum 

primitka 

Kandidat 

- adresa 
Stručna sprema staž-zaposlenje 

Uvjeti i 

dokumenti 

9.10.2020. 

 
 
 

MATEJA 

JEŽEK 
Frankopanska 11 A 
Lepoglava 

Sveučilište Sjever 

Varaždin 
VŠS – stručna prvostupnica 
sestrinstva 

 

3 g. 10 mj.  

- privatne ordinacije u 
Ivancu (Hehet K. i Rogina I.) 

DA -svi 

Primljena je samo jedna prijava na natječaj 

   

 Ravnateljica je npredložila da UV-e donese ppdluku o izboru Mateje Ježek za rad na poslovima 

medicinske sestre – zdravstvenog voditelja u vrtziću na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice s 

bolovanja odnosnos rodiljnog dopusta. 

 Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju prijedloga ravnateljice: 

 Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Upravno vijeće po 

 objavljenom natječaju na prijedlog ravnatelja donijelo je odluku o izboru kandidata po natječaju.  

 Mateja Ježek, VŠS – stručna prvostupnica sestrinstva iz Lepoglave, Frankopanska 11 A primljena  

 je na radno mjesto medicinska sestra – zdravstveni voditelj u Dječjem vrtiću Ivančice Ivanec.  

 Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, kao zamjena i radni odnos traje do povratka na rad  

 odsutne radnice za vrijeme bolovanja u trudnoči i za vrijeme korištena rodiljnog dopusta.Radni  

            odnos zasniva se na puno radno vrijeme i sa izabranim kandidatom vrtić može sklopiti ugovor o  

            radu. 
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      Točka 5. 

- Donošenje odluke o objavi natječaja za radno mjesto: računovođa- zamjena za bolovanje u  

  trudnoći i za rodiljni dopust (do povratka odsutne radnice na posao). 

 Ravnateljica Milena Golubić upoznala je članove UV-a o potrebi objave natječaja za radno  

mjesto računovođe u Dječjem vrtiću Ivanec, na određeno vrijeme kao zamjena za bolovanje u trudnoći i 

za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta. Naša računovotkinja Renata Željezić iz navedenih razloga uskoro 

odlazi na bolovanje pa ravnateljica predlaže da se donese odluka o objavi natječaja za njezinu zamjenu. 

Još neznamo točan datum početka bolovanja ali čim dobijemo potvrdu liječnika o tome radnica će još 

koristiti dio godišnjeg odmora i nakon toga otići na bolovanje i tada će mo objaviti natječaj. Do izbora po 

natječaju ravnateljica predlaže zapošljavanje na rok do 60 dana. Imamo kandidata za radno mjesto 

računovođe a to je Nikolina Prašnički – dipl. ekonomist VSS, koja je bila na stručnom osposobljavanju u 

vrtiću upravo na poslovima računovođe i uspješno je obavljala poslove računovođe uz pomoć mentorice. 

O potrebi zamjene za računovođu zatražili smo mišljenje osnivača i predloženo nam je da možemo tražiti 

radnika sa VSS – diplomirani ekonomist, koji ima iskustva na poslovima računovodstva u vrtiću 

najmanje jednu godinu. 

 U raspravi su članovi UV-a podržali prijedlog ravnateljice o npotrebi da novi radnik ima iskustva 

na računovodstvenim poslovima u vrtiću.  

 Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku da vrtić objavi natječaj za radno 

 mjesto računovođe u Dječjem vrtiću Ivančice Ivanec nakon saznanja o početku bolovanja. Uvjeti  

 su VSS – diplomirani nekonomist ili magistar ekonomije i najmanje jedna godina radnog iskustva  

 na poslovima računovodstva u vrtiću. Natječaj traje 8 dana a ostali uvjeti prema zakonu i aktima  

 vrtića. 

  Do objave natječaja ravanateljica može svojom odlukom primiti na rad do 60 dana  

 predloženu zamjenu, koja već ima iskusva na poslovima računovodstva u vrtiću godinu dana.  

 

      Točka 6. 

 - Informacija o pojavi zaraze COVID-19 kod djece polaznika vrtića u Ivancu i poduzetim  

    mjerama na sprečavanju širenja zaraze – prijedlog da se donese odluka o oslobođenju od uplate  

    za usluga vrtića za djecu koja su u samoizolaciji. 

Milena Golubić – ravnateljica upoznala je UV-e da u vrtiću od nedavno imamo situaciju da je 

 skupina djece i odgojitelji te skupine u samoizolaciji zbog kontakta sa zaraženom osobom. O tome je 

ravnateljica nakon što je dobila obavijest od epidemiologa obavijestila sve roditelje djece te skupine i sva 

djeca su od toga vremena u 14-dnevnoj samoizolaciji kao i dvije odgojiteljice te odgojne skupine iako su 

bez simptoma zaraze. U obavijesti o samoizolaciji svih polaznika te odgojne skupine ravnateljica je bila 

navela i naziv skupine na što je potom bilo prigovora od strane predstavnika osnivača da se ne smije 

objavljivati taj podatak što je bilo potkrijepljeno obavijestima izdanima od strane SCZ i Ministarstva 

odgoja obrazovanja. Međutim ispostavilo se da vrtiću nisu bile proslijeđene te upute od strane nadležnih 

institucija iako su nam iste trebale biti dostavljene i u tom slučaju mi ne bismo bili dali takovu 

informaciju. Smatramo da nismo krivi zbog objave tih podataka i  u buduće će mo se držati tih uputa pri 

objavi samoizolacije u vrtiću. 

Ravnateljica je također predložila da UV-e uputi osnivaču prijedlog da se za vrijeme dok su djeca  

ili roditelji djece u samoizolaciji a djeca ne smiju polaziti vrtić, oslobode od plaćanja opskrbnine jer u 

skladu s propisanim mjerama ne smiju polaziti vrtić. Isto tako u slučaju samoizolacije većeg broja djece 

vrtić gubi dio planiranih prihoda od roditelja i predlaže da bi nam osnivač to trebao nadoknaditi iz 

gradskog proračuna slično kao što se iz državnog proračuna nadoknađuju plaće zaposlenim radnicima za 

vrijeme bolovanja zbog izolacije ili samoizolacije. 

U raspravi o tom problemu članovi UV-a podržali su prijedlog ravnateljice kao i poduzete mjere  

obziromm na nastalu situaciju zbog COVID-19. 

 Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o da se osnivaču uputi slijedeći  

 zahtjev: 

  Obzirom na širenje zaraze COVID-19  od nedavno su u samoizolaciji i djeca polaznici  

 programa vrtića. Isto tako imamo i slučajeva da su u skladu s propisanim mjerama u izolaciji ili  

 samoizolaciji i roditelji djece bilo da su pozitivni ili su bili u kontaktu s pozitivnom osobom.  
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 Utakvim situacijama djeca tih roditelja također ne mogu polaziti vrtić. 

  Dječji vrtić u sklopu propisanih mjera za sprečavanje širenja epidemije COVID-19 vodi  

 evidenciju svih takvih slučajeva za djecu polaznike vrtića. U 10. mjesecu 2020. godine imamo u  

 evidenciji 35-ero djece koja ne smiju polaziti vrtića zbog navedenih razloga. 

  Prema  Odluci o mjerilima za sufinanciranje roditelja u ekonomskoj cijeni, nemamo  

 predviđeno umanjenje odnosno oslobođenje roditelja od uplate vrtića za slučajeve kada su djeca  

 odnosno roditelji usamoizolaciji ili u izolaciji zbog  COVID-19. 

 Budući da zbog  propisanih mjera u spomenutim slučajevima djeca ne smiju polaziti vrtić,  

 Upravno vijeće predlaže da osnivač vrtića donese odluku o oslobođenju od uplate vrtića za djecu  

 u navedenim slučajevima. 

  Također Dječji vrtić će zbog nepolazaka djece u vrtić u spomenutim slučajevima ostvariti  

 manjak planiranih prihoda od raditelja. Na razini države isplaćuje se naknada plaće radnicima u  

 slučaju kada su u samoizolaciji na teret državnog proračuna. Upravno vijeće smatra da bi osnivač  

 također trebao donijeti odluku da se i vrtiću nadoknadi manjak prihoda kada djeca ne smiju  

 polaziti vrtić zbog COVID-19. 

 

Sjednica je završila s radom u 18,00 sati. 

 

 

Klasa: 003-06/20-01/01       

Urbroj: 2186/012-07-20-44/1 

Ivanec, 19.10.2020. godine 

 

                   Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeća: 

              Stjepan Vrbanec       Hermina Jelić 


