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ZAPISNIK  

sa održane 40. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec dana 1.6.2020. 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 Jagetić i Ivana Cahun. 

Nenazočni: nema 

Ostali nazočni: Milena Golubić – ravnateljica, Renata Željezić – voditeljica 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 nazočni svi članovi UV-a te se mogu donositi pravovaljane odluke. Za 

ovu sjednicu predložila je dnevni red koji je jednoglasno usvojen. 

 

     D n e v n i   r e d  : 

1. Usvajanje zapisnika s održane 39. sjednice UV-a. 

2. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje od 

1.1.2020. do 31.3.2020. godine i donošenje odluke o prihvaćanju. 

 - podnositelj: Renata Željezić – voditeljica računovodstva 

3. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 

2020. godinu i donošenje odluke o prihvaćanju. 

 - podnositelj: Renata Željezić – voditeljica računovodstva 

4. Donošenje odluke o isplati jubilarnih nagrada zaposlenicima Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 

2020. godinu prema Kolektivnom ugovoru. 

 - podnositelj: Renata Željezić – voditeljica računovodstva 

5. Informacija o upisima djece i nastavku redovnog rada Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec nakon 

ublažavanja mjera uvedenih zbog pandemije COVID-19. 

 - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 

6. Razmatranje potrebe otvaranja nove odgojne skupine u prostoru izvan objekta Dječjeg vrtića u 

Ivancu i donošenje odluke o nabavci potrebne opreme – dio iz sredstava vrtića a dio iz sredstava 

osnivača. 

 - podnositelj: Milena Golubić – ravnateljica 

 

 

      Točka 1. 

- Usvajanje zapisnika s održane 39. sjednice UV-a. 

 Članovi UV-a nisu imali primjedaba na dostavljeni zapisnik s navedene sjednice. 

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

 39. sjednice UV-a Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec. 

 

      Točka 2. 

-Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje 

od 1.1.-31.3.2020. godine i donošenje odluke o prihvaćanju. 

Renata Željezić – voditeljica računovodstva Dječjeg vrtića podnijela je izvješće o poslovanju 

Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoble od 1.1.2020. do 31.3.2020. godine. Svim članovima UV-a 

dostavljeni su pisani materijali o financijskom poslovanju vrtića u prethodnom tromjesečju ove godine, a 

dana su obrazloženja po značajnijim stavkama prihoda, rashoda, dugovanjima općina za djecu s njihovog 

područja koja su polaznici našeg vrtića, o dugovanjima roditelja za vrtić kao i o ostvarenju u odnosu na 

plan. Ostvareni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu 1.460.083,00 kn, rashodi poslovanja su iznosili 

1.397.529,00 kn a ostvareni višak prihoda i primitaka iznosi 55.999,00 kn. 
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 Nakon izvješća voditeljice računpvodstva predsjednica UV-a gđa Hermina Jelić pozvala je 

članove UV-a da glasuju o prihvaćanju financjskog izvješća o poslovanju vrtića u prvom tromjesečju ove 

godine.  

Odluka UV-a: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg  

 vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje od 1.1. – 31.3.2020. godine. 

- Ukupni prihodi i primici  1.460.083,00 kn 

- Ukupni rashodi i izdaci  1.397.529,00 kn 

- Višak prihoda i primitaka       55.999,00 kn 

 

Referentna stranica Izvješća, te bilješke i ostali obrasci sastavni su dio ovog zapisnika. 

 

      Točka 3. 

-Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 

2020. godinu i donošenje odluke o prihvaćanju. 

 Renata Željezić – voditeljica računovodstva Dječjeg vrtića podnijela je izvješće o prijedlogu 

Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2020. godinu s napomenom da 

su izmjene i dopune rađene na zahtjev osnivača vrtića obzirom na situaciju izazvanu epidemijom 

COVID-19. Zbog navedene epidemije vrtić nije redovno radio od 16.3.2020. godine već je radilo samo 

dežurstvo za roditelje koji nisu mogli zbrinuti djecu za vrijeme dok su morali raditi. Za djecu polaznike 

vrtića u vrijeme trajanja korona virusa osnivač vrtića pokrio je troškove boravka za svu djecu i time 

Vrtiću nadoknadio manjak prihoda koji je nastao zbog nepolaska djece u vrtić sve zaključno do 

31.5.2020. godine. 

 Zbog epidemoje korona virusa vrtić je morao obustaviti i realizaciju programa dječjih igraonica i 

time su smanjeni prihodi vrtića. Također su odlukom osnivača obustavljene isplate nekih materijalnih 

prava zaposlenika vrtića (regres i dar u naravi) osim jubilarnih nagrada. Povećani su troškovi nabavke 

diezinfekcijskih sredstava i potrebne opreme za rad u kriznim situacijama.  

 Svim članovima UV-a dostavljeni su obrazloženje navedenih Izmjena i dopuna Financijskog 

plana za 2020. godinu kao i tabelarni podaci o kontima Financijskog plana.   

Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju Izmjena i dopuna 

Financjskog plana Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2020. godinu.  

Pisano obrazloženje i tabelarni podaci sastavni su dio ovog zapisnika.  

 

      Točka 4. 

- Donošenje odluke o isplati jubilarnih nagrada zaposlenicima Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 

2020. godinu prema Kolektivnom ugovoru. 

Renata Željezić, voditeljica računovodstva dala je obrazloženje za isplatu jubilarnih nagrada  

zaposlenicima Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za 2020. godinu prema Kolektivnom ugovoru i odluci 

osnivaća da se to materijalno pravo može isplatiti u ovoj godini. Isplatu jubilarnih nagrada zaposlenicima 

koji u toku 2020. godine ostvare neprekidan rad u vrtiću prema odrdbama Kolektivnog ugovora isplatiti 

će se nagrada u visini neoporezivog dijela prema Pravilniku o porezu na dohodak. Ijmamo ukupno 10 

zaposlenika kojimove godine ostvaruju pravo na jubilarnu nagradu u ukupnom iznosu od 29.500,00 kn. 

 Isplata bi se izvršila u 6. mjesecu uplatom na tekuće račune zaposlenika. 

 Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o isplati jubilarnih nagrada 

 zaposlenicima vrtića u 2020. godini koji to pravom ostvaruju odredbom Kolektivnog ugovora i to: 

 – Milena Golubić za 35 godina rada u iznosu   4.000,00 kn     

 – Suzana Divjak za 10 godina rada u iznosu     1.500,00 kn      

 – Dubravka Fištrek za 35 godina rada u iznosu   4.000,00 kn     

 – Kristina Gašparić za 15 godina rada u iznosu     2.000,00 kn      

 – Danijela Hudoletnjak za 15 godina rada u iznosu   2.000,00 kn     

 – Marina Lančić za 15 godina rada u iznosu     2.000,00 kn      

 – Vesna Marković za 35 godina rada u iznosu   4.000,00 kn 

     – Kseija Putar Mesec za 15 godina rada u iznosu     2.000,00 kn      

 – Stjepan Vrbanec za 40 godina rada u iznosu   5.000,00 kn 

 – Nevenka Špac za 25 godina rada u iznosu     3.000,00 kn      
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 Jubilarne nagrade u ukupnom iznosu od 29.500,00 kuna po ovoj Odluci isplatit će se u  

 neoporezivom iznosu u skladu s Pravinikom o porezu na dohodak.   

 

      Točka 5. 

 -Informacija o upisima djece i nastavku redovnog rada Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec nakon  

   ublažavanja mjera uvedenih zbog pandemije COVID-19. 

 Milena Golubić – ravnateljica podnijela je članovima UV-a izvješće o završetku upisa djece u 

novu radnu 2020/2021. godinu koje je provedene u skladu s Planom o upisima i mjerilima upisa djece u 

Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec. Prijave za upis djece u Dječji vrtić „Ivančice“ se obavljaju tijekom 

kalendarske godine( upis na listu prvenstva) a tijekom mjeseca lipnja Povjerenstvo za upis djece na 

osnovu navedenih mjerila bodovanja utvrđuje za svako dijete broj bodova koji služi za utvrđivanje 

njegova mjesta na listi prvenstva. Prijedlog liste prvenstva priprema ravnateljica Dječjeg vrtića a odluku 

o upisu djece u Dječji vrtić „Ivančice“ donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića. U Vrtić se upisuje onoliki 

broj djece s liste koliko ima slobodnih mjesta po pojedinim odgojnim skupinama. Broj djece i dob djece u 

odgojno obrazovni skupinama  određuje se temeljem Državnog pedagoškog standarda predškolskog 

odgoja i naobrazbe. 

 Ravnateljica je informirala UV-e o broju djece po pojedinim skupinama istakavši i poteškoće oko 

formiranja pojedinih skupina. Tako je istakla da zbog prijema većeg broja djece s teškoćama u redovne 

skupine moramo dvije postojeće skupine podijeliti na tri skupine a također je dio djece odbijen za prijem 

u školu i ponovno će ići u vrtić i ne možemo primiti svu djecu za jednu novu skupinu jer nemamo 

dovoljno slobodnog prostora u postojećem objektu. Trenutno nam fali prostor za još jednu skupinu a o 

tome smo već obavijestili i osnovača vrtića. Osnivač Grad Ivanec nam je već odobrio da pronađemo 

slobodni prostor na području ngrada i isti uzmemo u najam. Grad bi financirao nabavku opreme a i vrtić 

bi sudjelovao u nabavci dijela potrebne opreme iz sredstava koja dobijemo od Ministarstva odgoja i 

obrazovanja za tu namjenu. U taj unajmljeni prostor smjestili bi jednu skupinu djece starije dobi 

(predškolci) a prehranu za djecu bi dopremali iz centralnog vrtića a za rad u skupini trebali bi zaposliti 

dva nova odgojitelja za koje bi sredstva osigurao osnivač.  

 Za upis u jaslice od 1.9.2020.g. imamo 15 djece a normativ za skupinu je 8-ero djece i ne možemo 

u jaslice primiti sedmero djece. Za drugu stariju jasličku skupinu imamo 15 djece i mogli bismo primiti 

više djece od normativa budući da dnevno sva djeca ne polaze vrtić te bi dnevni polazak djece bio u 

granicama normativa. Naravno sve skupine moramo formirati u skladu sa normativima i ukoliko netko 

odustane od polaska vrtića pozivali bi slijedeće dije sa spiska  djece koja nisu primljena u vrtić. Tako 

bismo u novoj pedagoškoj 2020/2021. godini u Ivancu imali 11 odgojnih skupina i još djece na listi 

čekanja. Grad Ivanec, naš osnivač ulaže velike napore i pomaže nam u svakom pogledu da se poveća 

obuhvat djece koja će polaziti vrtić i sada je u tijeku izrada projektne dokumentaije za dogradnju objekta 

u Ivancu za još četiri odgojne skupine. Do završetka te dogradnje Grad Ivanec nam izlazi u susret i 

predlaže najam prostora i osigurava sredstva za spomenutu jednu novu skupinu u tom prostoru. 

Ravnateljica je istakla da svakako mora pohvaliti razumijevanje i suradnju gradske uprave s nšom 

ustanovom i njihovom spremnošću da nam pomažu maksimalno za poboljšanje uvjeta, rada i proširenja 

kapaciteta u vrtiću. 

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

 vrtića o upisima djece za novu pedagošku 2020/2021. godinu prema prijedlogu o formiranju 

 odgojnih skupina koje je donijelo Povjerenstvo za upis djece. 

 

      Točka 6. 

-Razmatranje potrebe otvaranja nove odgojne skupine u prostoru izvan objekta Dječjeg vrtića u 

Ivancu i donošenje odluke o nabavci potrebne opreme – dio iz sredstava vrtića a dio iz sredstava 

osnivača. 

 Ravnateljica vrtića upoznala je članove Uv-a o potrebi otvaranja još jedne odgojne skupine djece 

jer postoji opravdana potzreba za to jer nam je na listi čekanja veliki broja djece čija su oba roditelja 

zaposlena. Ti roditelji nemaju drugih članova obitelji koji bi mogli brinuti o djeci.za vrijeme dok oni 

rade. O ovoj problematici smo upoznali našeg osnivača, Grad Ivanec te smo dobili njihovu suglasnost za 

to i njihov prijedlog da pronađemo na području grada adekvatan prostor koji bismo adaptirali za pottrebe 

odgojno obrazovnog rada jedne vrtićke skupine u pedagoškoj 2020/2021. godini. Prostor je od objekta 
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vrtića udaljen oko 200 metara, a isti bi opremili sa potrebnom opremom dok bi prehranu za djecu 

dopremali iz postojedeg objekta vrtila, a površina prostora odgovara za jednu skupinu (oko 80 m2) . Ima 

priručnu čajnu kuhinju i prostor za gaderobu, osim što nema adekvatan sanitarni prostor (postoji samo 

jedan izdvojeni sanitarni čvor i ima prostor za higijenu djece - pranje ruku i zubi). Program u tom 

prostoru odvijao bi se samo za vrijeme dok se ne završi dogradnja objekta postojećeg vrtića u Ivancu, 

znači to bi bilo samo privremeno rješenje. Za opremanje navedenog prostora  dio sredstava osigurao bi 

osnivač a dio vrtić a procijenjena vrijednost ukupnih nabavki potrebne opreme je oko 81.560,00 kn od 

čega bi osnivač trebao osigurati oko 59.318,00 kn. Sve potrebne nabavke opreme treba izvršiti putem 

sustava javne nabave traženjem najmanje tri ponude . Ravanteljica je predložila da UV-e donese odluku o 

nabavci opreme za novu odgojnu skupinu. 

 Gđa Hermina Jelić- predsjednica Upavnog vijeća je nakon obrazloženja ravnateljice uzela riječ i 

napomenula da sada UV-e neće donositi odluku o nabavci opreme jer se ona mora konzultirati sa 

osnivačem jer nema saznanja o proširenju djelatnosti za rad u novom unajmljenom prostoru.  

   Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su podržali prijedlog predsjednice UV-a da se ne  

 donosi odluka o nabaci opreme na ovoj sjednici. UV-e podržava napore vrtića da se pronađe  

 slobodni prostor za smješatj jedne skupine djece kao privremeno rješenje do završetka dogradnje  

 postojećeg objekta vrtića u Ivancu. 

 

 

 

Sjednica je završila s radom u 17,45 sati. 

 

Klasa: 003-06/20-01/01       

Urbroj: 2186/012-07-20-40/1 

Ivanec, 1.6.2020. godine 

 

 

                   Zapisničar:     Predsjednik Upravnog vijeća: 

              Stjepan Vrbanec       Hermina Jelić 


