ZAPISNIK
sa održane 33. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec dana 27.8.2019. godine u
prostorijama vrtića u Ivancu, soba za odgojitelje, s početkom u 18,30 sati.
Nazočni članovi Upravnog vijeća: Hermina Jelić, Ksenija Putar Mesec, Ivana Cahun, Klementina
Cerovečki i Ivana Jagetić
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 je predložila slijedeći
Dnevni red :
1. Usvajanje zapisnika s održane 31. redovne sjednice i 32. telefonske djednice UV-a.
2. Razmatranje Godišnjeg izvješća Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za pedagošku godinu
2018/2019. i donošenje odluke o prihvaćanju.
- podnositelj: Milena Golubić - ravnatelj
3. Razmatranje prijava na natječaj i donošenje odluke o izboru kandidata na prijedlog ravnatelja, za
radno mjesto odgojitelj:
a) za 10-satni program vrtića u Ivancu - 2 izvršitelja na određeno vrijeme
od 2.9.2019.-30.6.2020. godine (rad u skupini koja je počela s radom 3.9.2018.g.).
b) za 10-satni program u Područnom odjeljenju vrtića u Radovanu (četvrti odgojitelj)
- 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2.9.2019.-30.06.2020. godine.
4. Razmatranje zahtjeva roditelja djece polaznika vrtića iz drugih općina i gradova, koja su polaznici
vrtića u Radovanu i donošenje odluke –traže umanjenje cijene uplate vrtića, obzirom na novu
povećanu ekonomsku cijenu vrtića - kroz ljetni period).
– podnositelj: Milena Golubić - ravnatelj
5. Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje od 1.1.2019.g. do 30.6.2019.
godine.
– podnositelj: Renata Željezić – voditeljica računovodstva
6. Isplata pomoći za bolovanje dulje od 90 dana, odgojiteljici Marijani Videc.
- podnositelj – Renata Željezić - voditeljica računovodstva
Točka 1.

-Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća.
Članovi UV-a nisu imali primjedaba na dstavljeni zapisnik te su se izjasnili za prihvaćanje istog.
Odluka UV-a: Članovi UV-a jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju zapisnika s prethodne
27. sjednice Upravnog vijeća održane 27.2.2019. godine..
Točka 2.
-Razmatranje Godišnjeg izvješća Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za pedagošku godinu 2018/2019.
i donošenje odluke o prihvaćanju.
Ravnateljica Milena Golubić podnijela je izvješće o radu Dječjeg vrtića „Ivančice“ u radnoj
2018/2019. godini. Pismeno izvješće dostavljeno je svim članovima UV-a. U izvješću o radu Vrtića i
realizaciji programa prethodne pedagoške godine ravnateljica se osvrnula na realizaciju cjelodnevnog 10satnog redovnog programa kao i na ostvarenje kraćih programa koje vrtić realizira a to su program
predškole u trajanju od 250 sati po skupini godišnje te programi opće igraonice, igraonice engleskog
jezika, sportke igraonice i igraonice ritmike i plesa. Upoznala je UV-e sa nositeljima-voditeljima tih
vrtićkih programa – zaposlenim odgojno obrazovnim djelatnicima te o tehničkom osoblju i stručnoj
službi. Obrazložila je UV-u o stanje materijalnih uvjeta za realizaciju odgojnih programa, problemima u
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radu i načinu rješavanja istih kao i o suradnji s djetetovom obitelji i s vanjskim čimbenicima koji utječu i
sudjeluju na rad i realizaciju programa vrtića. Nakon izlaganja pozvala je članove UV-a da postave
pitanja ili primjedbe na izvješće o realizciji plana i programa rada vrtića u protekloj pedagoškoj godini.
U raspravi po izvješću ćlanovi UV-a konstatirali su da je izvješće izrađeno prema uputi MZO-a i da je
realizacija programa osim teksta dopunjena i fotografijama za sve važnije aktivnosti koje su se provodile
u ustanovi u protekloj pedagoškoj godini, te se takvo izvješće prihvaća.
Odluka UV-a: Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, članka 50. Statuta
Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec i Zakona o ustanovama, Upravno vijeće je donijelo Odluku o
prihvaćanju Godišnjeg izvješća za pedagošku 2018/2019. godinu za Grad Ivanec Dječji vrtić
„Ivančice“ Ivanec koje je podnijela ravnateljica vrtića.
Odluku o prihvaćanju i Godišnje izvješće vrtić je u obvezi dostaviti osnivaću i Ministarstvu
znanosti i obrazovanja.
Točka 3.
-Razmatranje prijava na natječaj i donošenje odluke o izboru kandidata na prijedlog ravnatelja, za
radno mjesto odgojitelj:
a) za 10-satni program vrtića u Ivancu - 2 izvršitelja na određeno vrijeme
od 2.9.2019.-30.6.2020. godine (rad u skupini koja je počela s radom 3.9.2018.g.).
b) za 10-satni program u Područnom odjeljenju vrtića u Radovanu (četvrti odgojitelj)
- 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 2.9.2019.-30.06.2020. godine.
Ravnateljica vrtića informirala je UV-e o provedbi natječaja za zapošljavanje odgojitelja na
određeno vrijeme i to 2 odgojitelja za redovni 10-satni program u centralnom vrtiću u Ivancu za rad u
novoj pedagoškoj 2019/2020. godini od 2.9.2019.-30.6.2019. godine. Osnivač je i za ovu pedagošku
godinu odobrio zapošljavanje samo na određeno vrijeme, te je u skladu s tim i objavljen natječaj na
određeno vrijeme. Isto tako je za realizaciju redovnog 10-satnog programa u Područnom odjeljenju u
Radovanu objavljen natječaj za jednog odgojitelja također na određeno vrijeme (kao četvrti odgojitelj) a
u Radovanu imamo 2 odgojne skupine i po mormativima trebamo imati četiri odgojitelja, ali na
neodređeno su zaposlena samo tri odgojitelja dok se četvrti odgojitelj zapošljava na određeno vrijeme.
Na objavljeni natječaj primljene su slijedeće prijave:
PRIMLJENE MOLBE NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ: – VRTIĆ IVANEC – 2 izvršitelja
– VRTIĆ RADOVAN - 1 izvršitelj
Datum
Kandidat
staž-zaposlenje
Stručna sprema
primitka
- adresa
19.8.2019.
LUCIJA HUĐ Jerovec 224
Učiteljski fakultet Zagreb
1,5 g.
Ivanec
- magistra ranog i predškolskog odgoja i
-- već radila u
obrazovanja - VSS
Radovanu
19.8.2019.

KARLO STRUGAR
S. Vukovića 69
Ivanec

Uvjeti i dokumenti
DA svi
-za rad u Ivancu ili
Radovanu

Učiteljski fakultet Zagreb
- odgojitelj predškolske djece VŠS

7,5 g.
DA svi
--radio u prošle 4
-za rad u Ivancu
pedag.god. na
određeno –MŠ,
igraonice i 10-satni
program
19.8.2019.
SILVIJA BELCAR
Učiteljski fakultet Zagreb
3,5 g.
DA svi
Nivaki 112 Maruševec
Odsjek Čakovec --radila prošle pedag.
stručna prvostupnica predškolskog
god. u predškoli i
odgoja VŠS
igraonicama
20.8.2019.
MARIJA NJEGOVEC Škriljevec
Učiteljski fakultet Zagreb
4,9 g.
DA svi
13 B
Odsjek Čakovec--radila 4 g. -zamjene
Radovan
stručna prvostupnica predškolskog
za bolov.i rodiljni dop.
odgoja VŠS
2 puta i prošlu ped.g.
u novoj odg. skupini i
engl. igraonici
20.8.2019.
LEA CANJUGA V. Nazora 11
Učiteljski fakultet Zagreb
2,2 g.
DA svi
Ivanec
Odsjek Čakovec--radila već na zamjeni
sveučilišnja prvostupnica – odgojiteljica
i prošle ped.g. u MŠ i
djece rane i predškolske dobi VŠS
igraon.
21.8.2019.
JANJA TUŠEK
Učiteljski fakultet Zagreb
3,8 g.
DA svi
A. M. Maleza 35
-stručna prvostupnica predškolskog
--radila 3 ped.g. u MŠ i
Ivanec
odgoja VŠS
igraoncama a od
2.4.2019. na zamj. za
bolovanje
21.8.2019.
KRISTINA KIŠIČEK – Klenovnik
VŠS učiteljica - nema uvjete za odgojitelja
- Ukupno je primljrno ŠEST VAŽEĆIH prijava na natječaj kojije bio otvoren od 14.-22.8.2019. godine.
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Svih šest kandidata u natječaju ispunjavaju sve tražene uvjete a ravnateljica je predložila izbor
slijedeća tri kandidata: za rada u Ivancu: Karlo Strugar i Marija Njegovec, a za rad u Radovanu Janja
Tušek, svi na određeno vrijeme od 2.9.2019.-30.6.2020. godine.
Odluka UV-a: Upravno vijeće je temeljem objavljenog natječaja, prihvatilo prijedlog ravnateljice vrtića i
donijelo odluku o izboru odgojitelja za rad u 10-satnom programu vrtića na određeno vrijeme.
a) za rad u centralom vrtiću u Ivancu izabrani su kandidati:
- KARLO STRUGAR – odgojitelj predškolske djece VŠS,
StjepanaVukovića 69, Ivanec
- MARIJA NJEGOVEC – stručna prvostupnica predškoskog odgoja VŠS,
Škriljevec 13 B, Radovan
b) za rad u Područnom odjeljenju vrtića u Radovanu izabrana je
- JANJA TUŠEK – stručna prvostupnica predškolskog odgoja VŠS,
Akademika Mirka Maleza 35, Ivanec
Radni odnos po ovoj odluci zasniva se na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, od
2.9.2019. godine i traje do 30.6.2020. godine. Sa izabranim kandidatima vrtić može sklopiti
ugovore o radu na određeno vrijeme.
Točka 4.
-Razmatranje zahtjeva roditelja djece polaznika vrtića iz drugih općina i gradova, koja su
polaznici vrtića u Radovanu i donošenje odluke –traže umanjenje cijene uplate vrtića, obzirom na
novu povećanu ekonomsku cijenu vrtića - kroz ljetni period).
Milena Golubić – ravnateljica je upoznala članove UV-a s pismenim zahtjevom nekolicine
roditelja čija djeca polaze vrtić u Područnom odjeljenju u Radovanu i koja nisu s područja Grada Ivanca
već s područja Grada Novog Marofa i Općine Vidovec. Za djecu s područja drugih općina i gradova
obračun usluga vrtića vrši se na način da dio iznosa pune ekonomske cijene sufinanciraju ti gradovi i
općine s područja kojih djeca dolaze, prema svojim odlukama a razliku do pune ekonomske cijene vrtića
snose roditelji te djece polaznika. Obzirom da je Grad Ivanec donio Odluku o povećanju ekonomske
cijene usluga vrtića na svom području koja je stupila na snagu od 1.6.2019.godine, došlo je do povećanja
uplata roditeljima čija su djeca s drugih gradova i općina te roditelji u pismenoj zamolbi traže da ime se
za dva ljetna mjeseca ne obračunava nova viša uplata već da se to primijeni u idućoj pedagoškoj
2019/2020.godini, odnosno od 2.9.2019.godine.
U raspravi o navedenom zahtjevu roditelja, predsjednica UV-a gđa. Hermina Jelić dala je
obrazloženje da vrtić, odnosno UV-e vrtića nemože donijeti odluku o umanjenju cijene uplate roditelja ili
o neprimjenjivanju povećane cijene budući je donošenje takve odluke isključivo u nadležnosti Gradskog
vijeća Ivanec koje je takvu odluku i donijelo.
Odluka UV-a: Na temelju pismenog zahtjeva roditelja s područja općine Vidovec i Grada Novog Marofa
UV-e je usvojilo slijedeći Zaključak:
Obzirom da je Gradsko vijeće Grada Ivanca donijelo odluku o povećanju ekonomske
cijene cijene usluga vrtića za 2019. godinu koja je stupila na snagu 1. lipnja 2019. godine, došlo je
do velikog povećanja cijene usluga vrtića za djecu koja nisu s područja Grada Ivanca već su s
područja susjednih općina. Roditelji: Vlado Slunjski, Davor Kovačević, Nikolina Vincek, Lana
Hajsok i Mirjana Piskač Pozder, uputili su zahtjev Upravnom vijeću da im umanji mjesečne uplate
djece za polazak vrtića za mjesec lipanj i srpanj 2019. godine. Predlažu da se za njihovu djecu
povećanje mjesečnih uplata primijeni od 1.9.2019.g. odnosno s početkom nove pedagoške
2019/2020. godine.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec nema nadležnosti za donošenje takve
odluke.
Odluku o izmjeni Odluke o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće u
2019. godini donijelo Gradsko vijeće Ivanec i jedino je ono nadležno za donošenje odluke o
umnjenju ili oslobođenju od uplatata za korisnike usluga vrtića na području Grada Ivanca.
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Točka 5.
-Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje od 1.1.2019.g. do 30.6.2019.
godine.
Renata Željezić – voditeljica računovodstva podnijela je izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića
„Ivančice“ Ivanec za razdoblje od 1.1.2019.g. do 30.6.2019.godine. Obrazložila je članovima UV-a
pojedinačno stavke i konta prihoda i rashoda koji se ostvareni u polugodišnjem razdblju kalendarske
godine kao i stanje obveza u tom razdoblju. Dala je i obrazloženje povećanja ili smanjenja određenih
stavaka u odnosu na Financijski plan za 2019. godinu, istakavši da je vrtić u tom razdoblju poslovao
pozitivno s viškom prihoda u iznosu 21.671,00 kuna.
Na izvješće voditeljice računovodstva članovi UV-a nisu imali primjedbi te je predloženo da se
izvješće prihvati.
Odluka UV-a: Upravno vijeće razmatralo je i prihvatilo Financijsko izvješće o poslovanju Dječjeg
vrtića „Ivančice“ Ivanec za razdoblje od 1.1.-30.6.2019. godine.
Prihodi poslovanja:
2.614.858,00 kn
Rashodi poslovanja:
2.595.580,00 kn
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju:
21.671,00 kn
Obrasci Financijskih izvještaja v 5 0 7.xls; Bilješke PR-RAS 1-6-19.docx; Bilješke
obveze 1-6-19.doc sastavni su dio ove Odluke.
Točka 6.
- Isplata pomoći za bolovanje dulje od 90 dana, odgojiteljici Marijani Videc
Renata Željezić - voditeljica računovodstva obavijestila je članove UV-a da odgojiteljica MARIJANA
VIDEC, koja je na bolovanju dulje od tri mjeseca u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o
plaći i materijalnim pravima, ima pravo na pomoć za bolovanje u neto iznosu 2.500,00 kuna.
Predložila je da UV-e donese odluku o isplati toga prava navedenoj odgojiteljici.
Odluka UV-a: MARIJANI VIDEC, odgojiteljici Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec, isplatiti će se novčana
pomoć radi bolovanja duljeg od 90 dana u 2019.godini u iznosu od 2.500,00 kuna.
Iznos pomoći po ovoj Odluci isplatit će se u neoporezivom iznosu u skladu sa važećim
Kolektivnim ugovorom, aktima vrtića i Pravilnikom o porezu na dohodak.
Sjednica je završila s radom u 19,50 sati.
Klasa: 003-06/19-01/01
Urbroj: 2186/012-07-19-33/1
Ivanec, 27.8.2019. godine
Zapisničar:
Stjepan Vrbanec

Predsjednik Upravnog vijeća:
Hermina Jelić
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