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ZAPISNIK  

sa održane 46. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec dana 11.12.2020. godine koja je 

zbog epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19 održana telefonski. 

 Svim članovima UV-a: Hermini Jelić, Kseniji Putar Mesec, Klementini Cerovečki,   Ivani Cahun i 

Alenu Vuglovečkom dostavljeni su materijali za sjednicu sa prijedlogom odluka po pojedinim točkama  

elektroničkom poštom. 

 Svi članovi UV-a dostavili su povratno elektroničkom poštom svoju suglasnost o prihvaćanju 

prijedloga odluka po pojedinim točkama dnevnog reda.  

      D n e v n i   r e d  : 

1. Usvajanje zapisnika s održane 45. sjednice UV-a (telefonske) - zapisnik u prilogu. 

2. Razmatranje  posljednje Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 

2020. godinu i donošenje odluke o prihvaćanju - Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana je 

u prilogu.  

3. Donošenje odluke o isplati dara u naravi zaposlenici vrtića u 2020. godini u iznosu 600,00 kn po 

zaposleniku, prema prijedlogu osnivača Grada Ivanca (Preslika u prilogu). 

4. Donošenje odluke o produljenju radnog odnosa na određeno vrijeme tajniku vrtića. 

  

     Točka 1.  

 - Usvajanje zapisnika s održane 45. 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 prihvatili su zapisnika s prethodne 45. sjednice UV-a Dječjeg vrtića 

 Ivančice Ivanec održane telefonskim putem. 

 

      Točka 2. 

 - Razmatranje  posljednje Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 

 2020. godinu i donošenje odluke o prihvaćanju - Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana je 

 u prilogu.  

 Na prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec nije 

biloprimjedaba i prijedloga od strane članova UV-a kojima su dostavljeni svi materijali vezani uz izmjene 

i dopune Financijskog plana vrtića za 2020. godinu uz pismeno obrazloženje povećanja odnosno 

smanjenja pojedinih stavaka u planu s temelja ostvarenja prihoda i plana troškova za ovu godinu.

 Odluka UV-a: Upravno vijeće prihvatilo je prijedlog posljednjih Izmjena i dopuna Financijskog  

 plana  Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec za 2020. godinu .  

 Na ovu Odluku potrebna je suglasnost osnivača vrtića. 

 

      Točka 3. 

 - Donošenje odluke o isplati dara u naravi zaposlenici vrtića u 2020. godini u iznosu 600,00 kn po 

   zaposleniku, prema prijedlogu osnivača Grada Ivanca (Preslika u prilogu). 

 Na prijedlog osnivača vrtića Grada Ivanca da se zaposlenicima vrtića isplati dar u naravi u iznosu 

od 600,00 kuna po zaposleniku, vrtić je u izmjenama i dopunama Financijskog plana uključio sredstva za 

tu namjenu za 43 zaposlenika koji to pravo ostvaruju u 2020. godini i članovi UV-a donijeli su odluku. 

 Odluka UV-a: Upravno  vijeće donijelo je odluku da  Dječji vrtić Ivančice Ivanec temeljem 

 obavijesti osnivača Grada Ivanca, može zaposlenicima vrtića isplatiti dar u naravi za 2020.  

 godinu. 

 Dar u naravi isplatiti će se u iznosu od 600,00 kuna po zaposleniku kao neoporezivi iznos, što za  

 43 zaposlenika što ukupno iznosi 25.800,00 kn neto. 

      Točka 4. 

 - Donošenje odluke o produljenju radnog odnosa na određeno vrijeme tajniku vrtića. 

 U Dječjem vrtiću na poslovima tajnika na pola radnog vremena (4 sata dnevno) radi zaposlenik 

Stjepan Vrbanec i Ugovor o radu prestaje mu sa 31.12.2020. godine. Na poslovima računovodstva imamo 
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novu zaposlenicu koja je u vrtiću bila na stručnom osposobljavanju a sada radi kao zamjena 

računovitkinji koja je na bolovanju radi komplikacija u trudnoči. Odlaskom sadašnjeg tajnika vrtić ne bi 

imao zaposlenika koji ima iskustva na takvim poslovima te je ravnateljica vrtića predložla da se produlji 

radni odnos tajniku za idućih 6 mjeseci. 

 Odluka UV-a; Temeljem ukazane potrebe za nastavkom rada tajnika ravnateljica vrtića predložila  

 je da se  radni odnos tajniku produži do 31.7.2021. godine. 

 Upravno vijeće na zahtjev ravnatelja donijelo je odluku kojom se daje  suglasnost  ravnatelju  

 vrtića, da može sklopiti Aneks Ugovora o radu o produljenju radnog odnosa tajniku vrtića do  

 31.7.2021. godine, s radnim vremenom od 4 sata denevno. 

  

  

Klasa: 003-06/20-01/01       

Urbroj: 2186/012-07-20-46/1 

Ivanec, 11.12.2020. godine       

   

  Zapisničar:       Predsjednik Upravnog vijeća:    

                   Stjepan Vrbanec                   Hermina Jelić 


