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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 
UPRAVNO VIJEĆE 
VUKOVARSKA 15 
ČAKOVEC 
 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 
sa 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća održane dana 9. ožujka 2016. (srijeda) u 

prostorijama Dječjeg vrtića Cipelica 
 
 
 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/16-01/1, URBROJ: 2109-73-04-16-01 od 7. 
ožujka 2016. sazvao predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun.  
 

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je sjednicu u 16.15 sati.   
 

SJEDNICI SU NAZOČNI:                                         
1. Ilija Okun, predstavnik Grada, predsjednik Upravnog vijeća 
2. Natalija Vikert, predstavnica Grada 
3. Vesna Zadravec, predstavnica Grada  
4. Silvio Pintarić, predstavnik roditelja  
5. Đurđica Golik, predstavnica radnika 
6.         Gordana Šoltić Siladi, privremena ravnateljica 
7.  Novak Aleksandra, tajnica 

 
 

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi uz materijale dobili: 
1. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 021-

05/16-01/70, URBROJ: 2109/2-01-16-01) 
2. Odluka o imenovanju predstavnika roditelja u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića 

Cipelica (KLASA: 003-06/16-01/1, URBROJ: 2109-73-01-16-11) 
3. Odluka o imenovanju zamjenika predstavnika roditelja u Upravnom vijeću Dječjeg 

vrtića Cipelica (KLASA: 003-06/16-01/1, URBROJ: 2109-73-01-16-12) 
4. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih 

suradnika (KLASA: 003-06/16-01/1, URBROJ: 2109-73-01-16-08) 
5. Odluka o imenovanju zamjenika člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i 

stručnih suradnika (KLASA: 003-06/16-01/1, URBROJ: 2109-73-01-16-09) 
 

 
Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se točka 7. Donošenje Odluke o isplati 

prigodne nagrade ili dara u naravi uskrsnice skine s Dnevnog reda 1. sjednice Upravnog 
vijeća, s obzirom da još uvijek nema informacije osnivača o mogućim isplatama. 

 
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da se točka 

7. Donošenje Odluke o isplati prigodne nagrade ili dara u naravi uskrsnice jednoglasno 
skida s Dnevnog reda. 

 
Predsjednik Upravnog vijeća iznosi da će se odluka o isplati uskrsnice najvjerojatnije 

donijeti na telefonskoj sjednici Upravnog vijeća. 
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Predsjednik Upravnog vijeća predlaže dopunu Dnevnog reda na način da se dodaje 
nova točka 6. koja glasi: Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstava za provedbu 
natječaja“, a da sadašnja točka 6. postane točka 7. 

 
Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

jednoglasno dopunjen Dnevni red na način da se dodaje nova točka 6. koja glasi: Donošenje 
Odluke o imenovanju povjerenstava za provedbu natječaja“, a sadašnja točka 6. postaje 
točka 7. 

 
 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje dopunjeni Dnevni red sa 1. 
sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica. 
 

„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 
jednoglasno usvojen sljedeći  
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica  
2. Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Cipelica  
3. Utvrđivanje prijedloga Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg 

vrtića Cipelica  
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja Dječjeg vrtića Cipelica  
5. Donošenje Pravilnika o korištenju privatnog automobila u službene svrhe i korištenju 

službenih automobila u službene svrhe  
6. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstava za provedbu natječaja 
7. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika 

logopeda  
8. Ostala pitanja 

 
 
Točka 1. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica  
 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 
 
U raspravi su sudjelovali:  Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi. 

 
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica, s time da se članku 6. ispred 
riječi „zamjenik“ dodaju riječi „U odsutnosti predsjednika Upravnog vijeća“. 

„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica, donesen jednoglasno, s time da 
se članku 6. ispred riječi „zamjenik“ dodaju riječi „U odsutnosti predsjednika Upravnog 
vijeća“. 

 
Točka 2. Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika predsjednika Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića Cipelica  
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Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

 Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 
o imenovanju Natalije Vikert zamjenikom predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Cipelica. 

 

„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 
o imenovanju Natalije Vikert zamjenikom predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Cipelica, donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 3. Utvrđivanje prijedloga Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 
Dječjeg vrtića Cipelica  
 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 
U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o imenovanju Gordane Šoltić Siladi vršiteljem dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 
Cipelica. 

 
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

prijedlog Odluke o imenovanju Gordane Šoltić Siladi vršiteljem dužnosti ravnatelja 
Dječjeg vrtića Cipelica utvrđen jednoglasno te se isti upućuje gradonačelniku grada Čakovca 
na razmatranje i usvajanje.  

 
 
Točka 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju plaće ravnatelja Dječjeg vrtića Cipelica  
 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 
 Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 
o utvrđivanju plaće ravnatelja Dječjeg vrtića Cipelica. 
 

„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 
o utvrđivanju plaće ravnatelja Dječjeg vrtića Cipelica, donesena jednoglasno.  
 
 
Točka 5. Donošenje Pravilnika o korištenju privatnog automobila u službene svrhe i 
korištenju službenih automobila u službene svrhe  
 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 
 Nitko nije tražio riječ. 

 
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Pravilnika o korištenju privatnog automobila u službene svrhe i korištenje službenih 
automobila u službene svrhe. 
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„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 
Pravilnik o korištenju privatnog automobila u službene svrhe i korištenju službenih 
automobila u službene svrhe, donesen jednoglasno.  

 
 
Točka 6. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstava za provedbu natječaja 
 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 
 Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 
o imenovanju povjerenstava za provedbu natječaja. 

 
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 

o imenovanju povjerenstava za provedbu natječaja, donesena jednoglasno. 
 
 
Točka 7. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog 
suradnika logopeda  
 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 
 Nitko nije tražio riječ. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 
o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika logopeda. 
 

„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 
o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika logopeda, donesena 
jednoglasno. 

 
 
Točka 8. Ostala pitanja   
 

Predsjednik Upravnog vijeća čestitao je članovima na imenovanju.  
Predsjednik Upravnog vijeća zamolio je članove da aktivno sudjeluju na sjednicama, 

da iznose svoje prijedloge ili primjedbe.  
Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 
U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi,  Đurđica Golik, Natalija 

Vikert, Vesna Zadravec, Silvio Pintarić i Novak Aleksandra. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća zatvorio je raspravu i zaključio sjednicu u 17.10 sati.  

 
KLASA: 003-02/16-01/2 
URBROJ: 2109-73-04-16-03 
Čakovec, 9. ožujak 2016. 
 
TAJNICA      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
Novak Aleksandra   .  Ilija Okun 


