
ŽUPANIJA MEĐIMURSKA 

DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA 

IGNACA SVETOMARTINSKOG 1 

40329 KOTORIBA 

E-mail:djecjivrtickotoriba@gmail.com 

KLASA:601-02/18-05/01 

URBROJ:2109-98-18-1 

 

 

 

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I 

POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA 

KOTORIBA ZA 2017. GODINU 

 

 

 

 

 

 

Kotoriba, travanj 2018. 

 

 

 

             Zamjenica ravnateljice: 
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UVOD 

  

U skladu sa važećim Pravilnikom o obrascima i sadržajem pedagoške dokumentacije i 

evidencije o djeci u dječjem vrtiću na temelju Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, 

Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Kotoriba obuhvaća sva 

zadana područja te se nadovezuje na izvršenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića 

Kotoriba u pedagoškoj godini 2017/2018. 

 

 

 

 

 

OSNOVNI PODACI O USTANOVI: 

Naziv ustanove: Dječji vrtić Kotoriba 

Osnivač ustanove: JLS 

OIB: 75248942381 

Adresa ustanove: Ignaca Svetomartinskog 1 

Telefon: 040/682-038 

E-mail: djecjivrtickotoriba@gmail.com 

 

Djelatnost – ostvarivanje programa odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i 

socijalne skrbi djece predškolske dobi 

Zakonski zastupnik: ravnateljica Maja Jambrešić 

Radno vrijeme vrtića: 5,30-16,00 

Broj upisane djece: početak godine – 57 

    kraj godine – 60 

Broj odgojnih skupina:2 

Broj zaposlenih: 8 

 

 

 

mailto:djecjivrtickotoriba@gmail.com


USTROJ RADA 

Organizacija rada vrtića temelji se na stručnom pedagoškom, djelotvornom i odgovornom 

obavljanju poslova odgoja i obrazovanja djece što uključuje ostvarivanje programa odgoja i 

naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi utvrđene 

Godišnjim planom i programom rada vrtića. 

Cjelokupno nastojanje Vrtića, njegovih djelatnika i programa koje vodi usmjereno je na 

humanistički pristup procesu odgoja i obrazovanja, usklađivanje sa suvremenim potrebama 

obitelji u socijalnom, kulturnom i vjerskom smislu sa razvojnim potrebama, mogućnostima i 

pravima djece sa smjernicama u suvremenom pristupu predškolskom odgoju i sa važećim 

zakonskim propisima. 

Početkom godine u primarni desetsatni program bilo je upisano 57 djece s područja Kotoribe 

u dvije skupine. Skupine se zovu „Zečići“ i „Ribice“. Tijekom pedagoške godine većini 

roditelja nastojali smo ići u susret te smo upisali još djece. Broj djece u vrtiću nije stalan nego 

varira tokom pedagoške godine upisima i ispisima.  Omjer financiranja vrtića je 60% općina i 

40% roditelji. 

 

Broj upisane djece po mjesecima i odgojnim skupinama: 

 

MJESEC                       STARIJA                           MLAĐA                UKUPNO 

                                        SKUPINA                         SKUPINA    

 

 

SIJEČANJ                          29                                      28                                 57 

VELJAČA                          29                                      28                                 57 

OŽUJAK                            29                                      28                                 57 

TRAVANJ                         29                                      28                                 57 

SVIBANJ                           29                                      28                                57 

LIPANJ                              29                                      28                                 57 

SRPANJ                             21                                      19                                40 

KOLOVOZ                        15                                      22                                37 

RUJAN                              28                                      28                               56 

LISTOPAD                        29                                      28                               57 

STUDENI                          29                                      28                              57 

PROSINAC                       29                                      28                               57 



Rad je organiziran u dvije odgojne skupine: 

 

1. MLAĐA MJEŠOVITA ODGOJNA SKUPINA koju polaze djeca starosti od 3-5 

godina života. Ukazuje se potreba roditelja za upisom djece mlađe od 3 godine života. 

 

2. STARIJA ODGOJNA SKUPINA koju polaze djeca s 5-6 godina. Djeca obiju skupina 

polaznici su cjelodnevnog 10-satnog programa.  

 

 

Mjesečna ekonomska cijena smještaja djece za 10 satni program iznosi 1200,00 kuna. Omjer 

sufinanciranja Dječjeg vrtića iznosi 60% Općina Kotoriba, 40% roditelji, korisnici usluga. 

 

U skladu s potrebama roditelja, radno vrijeme vrtića je od 5,30-16,00 sati.  

U razdoblju od listopada pa do lipnja provodio se kraći program stranog jezika „DIDASKO“ 

čiji je program namijenjen polaznicima starije skupine vrtića, a cijena najma prostora je 1000 

kuna. Također se provodio kraći program njemačkog jezika od strane Studija Žerjav, najam je 

također 1000 kuna.  

Za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada odgovorni su svi zaposlenici vrtića te je 

uspjeh i napredovanje moguće ostvariti jedino uz dobru organizaciju i konstantnu suradnju 

svih djelatnika, kako stručnih tako i tehničkih. U 2017. godini vrtić je imao 7 zaposlenika, 5 

stručnih i 2 tehnička.  

 

Broj djelatnika vrtića tijekom 2017. godine: 

Odgojiteljice Dječjeg vrtića Kotoriba: 

- Danica Sabol 

- Biserka Horvat 

- Zlata Matulin 

- Lana Šubaša (na pola radnog vremena, do kraja svibnja 2018.godine) 

- Žaklina Gregurec Kranjec (na pola radnog vremena do kraja srpnja 2018.) 

- Maja Jambrešić (na porodiljnom dopustu do sredine svibnja 2018.) 

 

 

 

 



ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD 

 

Realizacija ciljeva, zadaća i sadržaja redovnog programa je (prema dječjem iskustvu, 

interesima i potrebama razvojne dobi) stvaranje uvjeta za organiziranje i unapređivanje 

dječjih aktivnosti radi zadovoljenja njihovih razvojnih potreba.  

Djelatnost Dječjeg vrtića odvija se kroz programe iz članka 15. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju. Program koji se ostvaruje u Dječjem vrtiću Kotoriba je redoviti, 

cjelodnevni program odgoja i obrazovanja zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece 

rane i predškolske dobi. Odlukom Upravnog vijeća odobren je smještaj i mlađe djece ako je to 

potreba roditelja uz uvjet da postoje smještajni kapaciteti. Predškolski odgoj temelji se na 

humanističkom pristupu odgoja suvremenim znanstvenim dostignućima i teorijama o dječjem 

razvoju te Programskim usmjerenjem djece predškolske dobi. U organiziranom smislu, 

maksimalno smo se prilagodili potrebama djece i roditelja. Omogućili smo roditeljima da 

sudjeluju u programu što je uvelike doprinijelo boljoj suradnji između vrtića i obitelji. 

Roditelji se privikavaju na takvu otvorenost vrtića te želimo takvu suradnju nastaviti. Roditelji 

su se uključivali i u obogaćivanje materijalnih uvjeta. Tijekom godine bilo je nekoliko upisa 

djece što se pokazalo dobrim jer je period adaptacije bio kraći nego na početku godine kada je 

bilo puno novoupisane djece.  

Organiziranim predškolskim odgojem osigurali smo pomoć roditeljima u skrbi za odgoj i 

obrazovanje njihovog djeteta, dopunili obiteljski odgoj te osigurali optimalan djetetov razvoj.  

Svake godine aktivno sudjelujemo u povorci tradicionalnog kotoripskog fašenka pa smo tako 

bili maskirani u „Abecedu“. Kostime su osmislili odgajatelji u suradnji s roditeljima. 

Povodom Valentinova u vrtiću je organiziran „Ples srca“ po grupama. U mjesecu travnju 

posjetili su nas djelatnici PRE- KOMA koji su održali predavanje o sakupljanju i sortiranju 

otpada. Isto tako, posjetili su nas i djelatnici Policije koji su nam govorili o ponašanju 

sudionika u prometu. Priključili smo se Unimerovoj akciji prikupljanja starog papira pod 

nazivom „Papir nije smeće“. Stari papir skupljamo tijekom cijele godine. Priključili smo se u 

projekt „Prikupljanje plastičnih čepova“ za svesrdnu pomoć Udruzi oboljelih od leukemije i 

limfoma Hrvatske. U suradnji s Dječjem vrtićem Klinčec iz Donje Dubrave i podružnicom 

Donji Vidovec obilježili smo Dan sporta odlaskom u Dječji vrtić Klinčec gdje su se igrale 

natjecateljske igre. Dragi gosti bila su nam djeca Osnovne škole Jože Horvata pod vodstvom 

prof. Klaudije Vidović. Lijepu suradnju sa osnovnom školom ostvarujemo i sa psihologinjom 

prof. Martinom Katar kada se vrši testiranje djece starije odgojne skupine za školu. 

Sudjelovali smo na Danima ribe i šibe pjevajući međimurske pjesme. Poseban vid suradnje 

ostvarujemo sa stomatološkom ordinacijom Silvije Kraljić koja svojim dolascima realizira naš 

zajednički plan i program iz domene prevencije i očuvanja zdravlja dječjih zubiju. Na jesen 

smo organizirali „Jesenske natjecateljske igre“ u kojima su sudjelovali roditelji i djeca.  

Članice Društva naša djeca pozvale su nas da sudjelujemo na priredbi povodom Nikolinja te 

smo se rado odazvali. Posjetili smo Dom za starije i nemoćne osobe povodom božićnih 

blagdana. Općina Kotoriba je velikodušno darivala djecu slatkim poklonima koje je dobilo 

svako dijete za Božić. Isto tako, općina Kotoriba je donirala vrtiću 1000 kuna za sudjelovanje 

na tradicionalnom kotoripskom fašenku.  

 



MATERIJALNI UVJETI 

 

UNUTARNJI PROSTORI 

 

Dječji vrtić Kotoriba djeluje kao samostalna ustanova od 01.listopada 1998. godine, a 

osnovana je radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja, obrazovanja, skrbi i njege djece 

rane i predškolske dobi kako je to zacrtano u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i 

Državnom pedagoškom standardu. Dječji vrtić zadovoljava potrebe roditelja i njihove djece 

na području Općine Kotoriba.  

Upisi i uvjeti upisa regulirani su posebnom odlukom Općinskog vijeća Kotoriba prilikom 

osamostaljivanja Dječjeg vrtića Kotoriba.  

Djelatnost Dječjeg vrtića Kotoriba odvija se kroz programe iz članka 15. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju. Program koji se ostvaruje u Dječjem vrtiću Kotoriba je 

redoviti, cjelodnevni program odgoja i obrazovanja zdravstvene zaštite prehrane i socijalne 

skrbi djece rane i predškolske dobi. Odlukom Upravnog vijeća odobren je smještaj i mlađe 

djece ako je to potreba roditelja uz uvjet da postoje smještajni kapaciteti. S obzirom da je sve 

više upita za upis djece jasličke dobi, pokrenut je projekt za dogradnju vrtića s ciljem 

izgradnje prostora za odgojnu skupinu jaslica te manju sportsku dvoranu koju bi koristili za 

tjelesni razvoj djece u danima kada je to teško realizirati boravkom na svježem zraku zbog 

lošeg ili hladnog vremena. Javili smo se na natječaj za EU fondove i čekamo odgovor o 

pozitivnoj ili negativnoj ocjeni. Ove godine smo dosta sredstva usmjerili i na kupnju 

didaktičkih igara i pomagala za razvoj djece. Kupili smo nove zatvorene ormariće za četkice u 

kojima su četkice odvojene jedna od druge. Za potrebe kuhinje kupili smo električni štednjak.  

Ove godine kupili smo i računalo kao i printer, skener i kopirku kako bi se olakšao rad 

odgajateljima i ravnatelju. 

Sve sobe dnevnog boravka uređene su tako da svojim rasporedom mogu slijediti dječje 

interese i potrebe Raspored se u njima mijenjao više puta godišnje i uvijek je pratio 

aktualnosti događanja. Odgajatelji su svojom inventivnošću i kreativnošću djeci pripremali 

različite tematske centre aktivnosti u kojima su se mogli produbljivati stvarni dječji interesi. 

Otvoreni vrtićki portal Dinamikom prati velik broj roditelja koji imaju uvid u događaje i 

aktivnosti u vrtiću te putem njega razmjenjuju informacije s odgajateljima. 

 

VANJSKI PROSTOR  

Vrtićko dvorište je mjesto gdje djeca provode najviše vremena tokom toplijih dana. Tako smo 

i ove godine nastavili njegovati postojeće lijepo dvorište te smo ga nadopunjavali različitim 

cvijećem i pokojom ukrasnom biljkom. Vrtićko dvorište sadrži vrtuljak, spiralni tobogan s 

dodacima, klasičnu penjalicu, nogometno igralište, pješčanik sa dvjema ravnim toboganima, 

klackalice, penjalice, grede za razvoj ravnoteže i kućice.  

 



IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA 

 

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA SU: 

ŽELJKO ŠEBEŠTJAN – predsjednik – predstavnik osnivača Općine Kotoriba 

KRISTINA KNEZ – član – predstavnik osnivača Općine Kotoriba 

BRANKA POGORELEC- član – predstavnik djelatnika 

STANKO VUGRINČIĆ – član – predstavnik osnivača Općine Kotoriba 

 

Upravno vijeće u toku 2017. godine održalo je 7  sjednica na kojima se raspravljalo i donosile 

su se sljedeće odluke: 

 

NA 15. SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 02.03.2017. GODINE 

1. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja 

2. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

NA 16. SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 14.03.2017. GODINE 

1. Donošenje Odluke o zaposlenju radnika – odgojitelja na pola radnog vremena 

2. Donošenje Godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu 

3. Donošenje Odluke o isplati razlike za bolovanje 

4. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

NA 17. SJEDINICI UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 26. 06.2017. GODINE 

1. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja na pola radnog vremena 

2. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

NA 18. SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 13. 07. 2017. GODINE 

1. Donošenje Odluke o zaposlenju radnika – odgojitelja na pola radnog vremena 

2. Izvršenje financijskog plana do 30.06.2017.  

3. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

NA 19. SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 11. RUJNA 2017. GODINE 

1. Donošenje 1. Izmjena i dopuna proračuna 

2. Donošenje Godišnjeg izvješća za 2016./17. 



3. Donošenje Godišnjeg Plana i programa za 2017./18. 

4. Donošenje Kurikuluma za 2017/18. 

5. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

NA 20. SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 23. RUJNA 2017. GODINE 

1. Donošenje Odluke o izboru Predsjednika Upravnog vijeća vrtića 

2. Izvršenje financijskog plana do 30.09.2017. 

3. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2018. godinu 

4. Donošenje zaključka o naplati logopeda – jednokratno 

5. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene DV 

6. Donošenje Odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika 

7. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

NA 21. SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 13.12.2017. GODINE 

1. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2017. 

2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja na pola radnog vremena 

3. Ostala pitanja i prijedlozi 

 

POSLOVANJE DJEČJEG VRTIĆA 

Poslovanje Dječjeg vrtića vodi se prema Zakonu o Proračunu – proračunsko računovodstvo. 

Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića za razdoblje od 01.01.2017.-31.12.2017. prilog je ovom 

izvješću o radu i poslovanju i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Kotoriba, travanj 2018.  

 

 

        Predsjednik Upravnog vijeća D.V. 

 Željko Šebeštjan 

 

 

 

 

 

  



DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA 

Kotoriba,9.3.2018. godine 

                                                  FINANCIJSKO  IZVJEŠĆE 

   O POSLOVANJU DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA  

ZA  RAZDOBLJE  01.01. – 31.12.2017. GODINE 

P  R  I  H  O  D  I: 

RED. 

BROJ 

 

OPIS  PRIHODA 

 

01.01.-31.12.17. 

1. Prihodi iz proračuna Općine za financ. redovne djelat.            501.560,00 

2. Prihodi od sufinanciranja cijene usluga-roditelji 312.800,00 

3. Prihodi od kamata 8,31 

4.  Ostali nespomenuti prihodi 14.352,00 
 U  K  U  P  N  O: 828.720,31 

I  Z  D  A  C  I: 

RED. 

BROJ 

 

OPIS  IZDATAKA 

 

01.01.- 31.12.17. 

1. Bruto plaće i doprinosi na plaće 508.277,92 

2. Ostali rashodi za zaposlene 35.623,48 

3. Službena putovanja 2.160,00 

4. Naknada za prijevoz na posao i s posla 2.002,50 

5. Stručno usavršavanje zaposlenika 1.120,00 

6. Uredski materijal. stručna literatura  1.140,01 

7. Mat. i sredstva za čišćenje i održavanje 6.381,44 

8. Namirnice 52.924,36 

9. Energija (el. energija i plin) 32.763,48 

10. Mat. i dijelovi za tekuće i inv. održavanje 758,90 

11. Sitni inventar 2.220,64 

12. Usluge telefona i pošte 4.009,33 

13. Usluge tekućeg i invest. održavanja 8.991,56 

14. Usluge promidžbe i informiranja 1.215,50 

15. Komunalne usluge 4.703,27 

16. Usluge sanitarnog pregleda i analiza hrane 6.471,92 

17. Ugovori o djelu 5.249,28 

18. Obvezni doprinosi za stručno osposobljavanje 12.211,29 

19. Premija osiguranja 4.063,63 

20. Bankarske usluge 1.211,95 

21. Didaktička oprema 9.232,30 

22. Ostali nespomenuti rashodi 23.475,35 

23. Računala i računalna oprema 9.568,75 

24. Oprema za kupaonicu 3.600,00 

25. Oprema za grijanje,ventilaciju i hlađenje 1.775,04 

26. Oprema za videonadzor 7.986,38 

27. Radio i TV prijemnici  2.111,90 

 U  K  U  P  N  O:           751.250,18 
Novac u banci i u blagajni:                                       107.553,27 

Potraživanja od roditelja :                               4.280,00 

Potraživanje za ostale prihode (Unimer)                      280,00 

Obveze za zaposlene:                                                  48.861,57 

Obveze prema dobavljačima:                                      8.463,79 

Višak prihoda poslovanja u 2017. godini                 21.950,15 

Višak prihoda poslovanja u 2017. godini                 77.470,13 

Višak prihoda poslovanja s 31.12.2017.                    99.420,28 

                      UPRAVNI ODJEL OPĆINE  


