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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

 

IZVOD IZ  
Z A P  I  S  N  I  K A 

 
sa 9. sjednice Upravnog vijeća održane dana 16. lipnja 2016. (četvrtak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/16-01/9, URBROJ: 2109-100-04-16-01 od 13. 

lipnja 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, vršiteljica dužnosti ravnatelja 

7.  Novak Aleksandra, tajnica 

8. Milana Stanivuković, sindikalni povjerenik 

9. Blaženka Juričić, voditelj računovodstva 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi uz materijale primili: 

1. Skraćeni zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-02/16-01/6, URBROJ: 2109-100-04-16-04 

2. Skraćeni zapisnik s 7. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica KLASE: 003-02/16-01/7, URBROJ: 2109-100-04-16-01 

3. Skraćeni zapisnik s 8. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica KLASE: 003-02/16-01/8, URBROJ: 2109-100-04-16-01  

4. Izvješće o imenovanju Komisije za provedbu upisa u Dječji vrtić Cipelica  

  

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 6. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/16-01/6, URBROJ: 2109-100-

04-16-04 od 18. svibnja 2016. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/16-01/6, URBROJ: 2109-100-04-16-04, usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 7. (telefonske) 

sjednice Upravnog vijeća KLASE: 003-02/16-01/7, URBROJ: 2109-100-04-16-01 od 2. 

lipnja 2016. 
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„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Skraćeni zapisnik s 7. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća KLASE: 003-02/16-01/7, 

URBROJ: 2109-100-04-16-01, usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 8. (telefonske) 

sjednice Upravnog vijeća KLASE: 003-02/16-01/8, URBROJ: 2109-100-04-16-01 od 8. 

lipnja 2016. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 8. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća KLASE: 003-02/16-01/8, 

URBROJ: 2109-100-04-16-01, usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi na stol primili prijedlog 

Dopune Dnevnog reda na način da se dodaje nova točka 20. koja glasi: „Razmatranje 

Zahtjeva za davanjem suglasnosti za korištenje poslovnih prostora Dječjeg vrtića 

Cipelica – Studio Žerjav d.o.o.“, a dosadašnja točka 20. postaje točka 21. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Dopune Dnevnog reda na 

način da se dodaje nova točka 20. koja glasi: „Razmatranje Zahtjeva za davanjem 

suglasnosti za korištenje poslovnih prostora Dječjeg vrtića Cipelica – Studio Žerjav 

d.o.o.“, a dosadašnja točka 20. postaje točka 21. 

 

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

jednoglasno dopunjen Dnevni red na način da se dodaje nova točka 20. koja glasi: 

„Razmatranje Zahtjeva za davanjem suglasnosti za korištenje poslovnih prostora 

Dječjeg vrtića Cipelica – Studio Žerjav d.o.o.“, a dosadašnja točka 20. postaje točka 21. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje dopunjeni Dnevni red s 9. 

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. Izvješće o upisima u Dječji vrtić Cipelica za pedagošku godinu 2016./2017.  

2. Usvajanje Prijedloga Financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 

razdoblje od 01.03.2016. do 31.12.2016.  

3. Usvajanje Prijedloga Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje od 01.03.2016. 

do 31.12.2016.  

4. Donošenje Poslovnika o radu Odgojiteljskog vijeća  

5. Donošenje Pravilnika o zaštiti od požara  

6. Utvrđivanje Prijedloga Odluke za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Cipelica 

temeljem javnog natječaja  

7. Utvrđivanje ugovornih odredaba o pravima i obvezama roditelja/skrbnika i Dječjeg 

vrtića Cipelica za cijelo vrijeme boravka djeteta u Dječjem vrtiću Cipelica  

8. Donošenje Odluke o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica i 

upućivanje Odluke Gradskom vijeću Grada Čakovca na suglasnost  

9. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto 

odgojitelja – zamjena za bolovanje  
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10. Obavijest o ljetnoj organizaciji rada 

11. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja tijekom ljetne organizacije rada  

12. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja usluge za vrijeme provođenja mjera 

dezinsekcije i dezinfekcije u Dječjem vrtiću Cipelica 

13. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja usluge tijekom ljetne organizacije rada 

roditeljima/skrbnicima-korisnicima usluge čija su djeca polaznici 10-satnog waldorf 

programa 

14. Donošenje Odluke o smanjenju cijene programa odgojno-obrazovnog rada s djecom 

rane i predškolske dobi radnicima Dječjeg vrtića Cipelica  

15. Razmatranje Zamolbe Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju 

Hrvatske o isplati neoporezivog iznosa – naknade za godišnji odmor  

16. Donošenje Odluke o cijeni toplog obroka za radnike Dječjeg vrtića Cipelica  

17. Donošenje Odluke o odobrenju kupovine ostataka obroka za radnike Dječjeg vrtića 

Cipelica  

18. Razmatranje Zahtjeva za davanje suglasnosti za korištenje dijela poslovnog prostora 

Dječjeg vrtića Cipelica – Didasko d.o.o.  

19. Razmatranje Zamolbe za izdavanje Izjave o korištenju dijela poslovnog prostora 

Dječjeg vrtića Cipelica – Mirjana Sever d.o.o.  

20. Razmatranje Zahtjeva za davanjem suglasnosti za korištenje poslovnih prostora 

Dječjeg vrtića Cipelica – Studio Žerjav d.o.o. 

21. Ostala pitanja 

 

 

Točka 1. Izvješće o upisima u Dječji vrtić Cipelica za pedagošku godinu 2016./2017.  

Obrazloženje je dala vršiteljica dužnosti ravnateljice Gordani Šoltić Siladi. 

 

 

Točka 2. Usvajanje Prijedloga Financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 

razdoblje od 01.03.2016. do 31.12.2016.  

  

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi, Blaženka Juričić, Đurđica 

Golik, Vesna Zadravec, Natalija Vikert, Silvio Pintarić, Novak Aleksandra, Milana 

Stanivuković. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog 

Financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje od 01.03.2016. do 

31.12.2016.  

 

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

Financijski plan poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje od 01.03.2016. do 

31.12.2016., usvojen jednoglasno. 

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da se raspravlja o točki 16. Donošenje 

Odluke o cijeni toplog obroka za radnike Dječjeg vrtića Cipelica i točki 17. Donošenje 

Odluke o odobrenju kupovine ostataka obroka za radnike Dječjeg vrtića Cipelica. 
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Točka 16. Donošenje Odluke o cijeni toplog obroka za radnike Dječjeg vrtića Cipelica 

 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Blaženka Juričić, Vesna Zdravec, Milana 

Stanivuković. 

  

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke 

o cijeni toplog obroka za radnike Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

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

o cijeni toplog obroka za radnike Dječjeg vrtića Cipelica, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 17. Donošenje Odluke o odobrenju kupovine ostataka obroka za radnike Dječjeg 

vrtića Cipelica 
 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Vesna Zdravec. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke 

o odobrenju kupovine ostataka obroka za radnike Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

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

o odobrenju kupovine ostataka obroka za radnike Dječjeg vrtića Cipelica, donesena 

jednoglasno. 

 

 

Točka 3. Usvajanje Prijedloga Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje od 

01.03.2016. do 31.12.2016.  

 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi, Silvio Pintarić, Blaženka 

Juričić  

  

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Plana 

nabave Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje od 01.03.2016. do 31.12.2016.  

 

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

nabave Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje od 01.03.2016. do 31.12.2016., usvojen 

jednoglasno, s time da se pod rednim brojem 5, evidencijski broj CIP-5/2016, predmet 

nabave potrošni za odgojne skupine mijenja procijenjena vrijednost iz „36.000,00“ u 

„20.000,00“. 

 

 Blaženka Juričić napustila je sjednicu Upravnog vijeća. 

 

Točka 4. Donošenje Poslovnika o radu Odgojiteljskog vijeća  

 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

 Gordana Šoltić Siladi dala je uvodno obrazloženje. 

 Nitko više nije tražio riječ. 
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Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Poslovnika o radu Odgojiteljskog vijeća. 

 

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

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća , donesen jednoglasno. 

 

 

Točka 5. Donošenje Pravilnika o zaštiti od požara 

 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

 Gordana Šoltić Siladi dala je uvodno obrazloženje. 

 Nitko više nije tražio riječ. 

  

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Pravilnika o zaštiti od požara. 

 

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

Pravilnika o zaštiti od požara, donesen jednoglasno. 

 

 

Točka 6. Utvrđivanje Prijedloga Odluke za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića 

Cipelica temeljem javnog natječaja  

 

Predsjednik Upravnog vijeća iznosi da su zaprimljene dvije zamolbe. 

Sjednici se pridružila Nevenka Žganec, kandidatkinja za ravnatelja Dječjeg vrtića 

Cipelica. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zamolio je tajnicu da otvori pristigle zamolbe. 

 Novak Aleksandra otvorila je pristigle zamolbe: Žganec Nevenka i Gordana Šoltić 

Siladi. Obje prijave u cijelosti zadovoljavaju uvjete javnog natječaja. Daje članovima 

Upravnog vijeća na uvid plan i program rada obiju kandidatkinja. 

 Predsjednik Upravnog vijeća zamolio je kandidatkinju Gordanu Šoltić Siladi da 

napusti sjednicu Upravnog vijeća kako bi kandidatkinja Nevenka Žganec mogla predstaviti 

svoj plan i program rada. 

 

 Gordana Šoltić Siladi napustila je sjednicu Upravnog vijeća. 

  

 Nevenka Žganec predstavila je svoj prijedlog plana i programa rada.  

  

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio se kandidatkinji Nevenki Žganec. 

 

 Nevenka Žganec napustila je sjednicu Upravnog vijeća. 

 

 Sjednici se pridružila Gordana Šoltić Siladi, kandidatkinja za ravnatelja.  

 

 Gordana Šoltić Siladi predstavila je svoj prijedlog plana i programa rada.  

 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio se kandidatkinji Gordani Šoltić Siladi. 
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 Gordana Šoltić Siladi napustila je sjednicu Upravnog vijeća. 

 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Vesna Zadravec, Đurđica Golik, Silvio Pintarić. 

  

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke 

za izbor i imenovanje Gordane Šoltić Siladi ravnateljem Dječjeg vrtića Cipelica 

temeljem javnog natječaja. 

 

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

Prijedlog Odluke za izbor i imenovanje Gordane Šoltić Siladi ravnateljem Dječjeg vrtića 

Cipelica temeljem javnog natječaja, utvrđen jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da s obzirom da glasovanje članova Upravnog 

vijeća Prijedlog Odluke za izbor i imenovanje Nevenke Žganec ravnateljem Dječjeg 

vrtića Cipelica temeljem javnog natječaja, ne mora davati na glasovanje.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da se Prijedlog Odluke za izbor i 

imenovanje Gordane Šoltić Siladi ravnateljem Dječjeg vrtića Cipelica temeljem javnog 

natječaja, jednoglasno podnosi osnivaču na razmatranje i donošenje.  

 

 

Sjednici su se pridružile Gordana Šoltić Siladi i Nevenka Žganec. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća obavijestio je obje kandidatkinje o utvrđenom Prijedlogu 

Odluke za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Cipelica temeljem javnog natječaja.  

 

Nevenka Žganec, članovi Upravnog vijeća i Milana Stanivuković u ime sindikata, 

čestitali su kandidatkinji Gordani Šoltić Siladi. 

 

Nevenka Žganec napustila je sjednicu Upravnog vijeća. 

 

Gordana Šoltić Siladi zahvalila se na ukazanom povjerenju. 

 

 

Točka 7. Utvrđivanje ugovornih odredaba o pravima i obvezama roditelja/skrbnika i 

Dječjeg vrtića Cipelica za cijelo vrijeme boravka djeteta u Dječjem vrtiću Cipelica  

 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi, Natalija Vikert, Silvio 

Pintarić, Vesna Zadravec, Novak Aleksandra, Milana Stanivuković  

  

  Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje ugovorne 

odredbe o pravima i obvezama roditelja/skrbnika i Dječjeg vrtića Cipelica za cijelo 

vrijeme boravka djeteta u Dječjem vrtiću Cipelica, s time da se članak 10. mijenja i 

glasi: „Sve sporne situacije ugovorne strane pokušati će riješiti mirnim putem. U slučaju 

spora nadležan je Općinski sud u Čakovcu.“ 

 

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

ugovorne odredbe o pravima i obvezama roditelja/skrbnika i Dječjeg vrtića Cipelica za 

cijelo vrijeme boravka djeteta u Dječjem vrtiću Cipelica, utvrđene jednoglasno, s time 
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da se članak 10. mijenja i glasi: „Sve sporne situacije ugovorne strane pokušati će riješiti 

mirnim putem. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Čakovcu.“ 

 

 

Točka 8. Donošenje Odluke o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica i 

upućivanje Odluke Gradskom vijeću Grada Čakovca na suglasnost  

 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

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

o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica, donesena jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Zaključka o upućivanju 

Odluke o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica Gradskom vijeću 

Grada Čakovca na suglasnost. 

 

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

Zaključak o upućivanju Odluke o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića 

Cipelica Gradskom vijeću Grada Čakovca na suglasnost, donesen jednoglasno. 

 

 

Točka 9. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno 

mjesto odgojitelja – zamjena za bolovanje 
 

Obrazloženje i prijedlog je dala vršiteljica dužnosti ravnateljice Gordani Šoltić Siladi. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o zasnivanju 

radnog odnosa s Hanom Zrna temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja – zamjena 

za bolovanje. 
 

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

o zasnivanju radnog odnosa s Hanom Zrna temeljem natječaja za radno mjesto 

odgojitelja – zamjena za bolovanje, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 10. Obavijest o ljetnoj organizaciji rada 

 

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ vršiteljici dužnosti ravnateljice Gordani Šoltić 

Siladi. 

Gordana Šoltić Siladi obavještava članove Upravnog vijeća da će dežurni vrtić od 1. 

srpnja 2016. biti matični objekt „Cipelica“, Vukovarska 15, Čakovec, s obzirom da je tu 

centralna kuhinja.  

 

 

Točka 11. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja tijekom ljetne organizacije rada  

 

Obrazloženje je dala vršiteljica dužnosti ravnateljice Gordani Šoltić Siladi. 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

Nitko nije tražio riječ. 
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Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o imenovanju voditelja tijekom ljetne organizacije rada. 

 

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

o imenovanju voditelja tijekom ljetne organizacije rada, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 12. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja usluge za vrijeme provođenja 

mjera dezinsekcije i dezinfekcije u Dječjem vrtiću Cipelica 

 

Obrazloženje je dala vršiteljica dužnosti ravnateljice Gordani Šoltić Siladi. 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

Nitko nije tražio riječ. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o oslobođenju plaćanja usluge za vrijeme provođenja mjera dezinsekcije i dezinfekcije u 

Dječjem vrtiću Cipelica. 

 

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

o oslobođenju plaćanja usluge za vrijeme provođenja mjera dezinsekcije i dezinfekcije u 

Dječjem vrtiću Cipelica, donesena jednoglasno. 

 

  

Točka 13. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja usluge tijekom ljetne organizacije 

rada roditeljima/skrbnicima-korisnicima usluge čija su djeca polaznici 10-satnog 

waldorf programa 

 

Obrazloženje je dala vršiteljica dužnosti ravnateljice Gordani Šoltić Siladi. 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

Nitko nije tražio riječ. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o oslobođenju plaćanja usluge tijekom ljetne organizacije rada roditeljima/skrbnicima-

korisnicima usluge čija su djeca polaznici 10-satnog waldorf programa. 

 

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

o oslobođenju plaćanja usluge tijekom ljetne organizacije rada roditeljima/skrbnicima-

korisnicima usluge čija su djeca polaznici 10-satnog waldorf programa, donesena 

jednoglasno. 

 

Točka 14. Donošenje Odluke o smanjenju cijene programa odgojno-obrazovnog rada s 

djecom rane i predškolske dobi radnicima Dječjeg vrtića Cipelica  

 

Obrazloženje je dala vršiteljica dužnosti ravnateljice Gordani Šoltić Siladi. 

Raspravu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

Nitko nije tražio riječ. 
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Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o smanjenju cijene programa odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske 

dobi radnicima Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

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

o smanjenju cijene programa odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske 

dobi radnicima Dječjeg vrtića Cipelica, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 15. Razmatranje Zamolbe Sindikata radnika u predškolskom odgoju i 

obrazovanju Hrvatske o isplati neoporezivog iznosa – naknade za godišnji odmor  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zamolio je članove Upravnog vijeća, s obzirom da još 

nema informacije, da se telefonskom sjednicom donese odluka o isplati naknade za godišnji 

odmor. Treba pričekati da osnivač odredi koji će se iznos isplatiti i kada. Iznosi da se nada da 

će osnivač poštivati odredbe Kolektivnog ugovora. 

 

 

Točka 18. Razmatranje Zahtjeva za davanje suglasnosti za korištenje dijela poslovnog 

prostora Dječjeg vrtića Cipelica – Didasko d.o.o.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog da se Didasku d.o.o. izda 

suglasnost za korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica danom stupanja na snagu 

Odluke o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica(KLASA: 003-05/16-

01/24, URBROJ: 2109-100-04-16-03). 

 

 

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

jednoglasno odlučeno da će se Didasku d.o.o. izdati suglasnost za korištenje prostora 

Dječjeg vrtića Cipelica, danom stupanja na snagu Odluke o davanju na korištenje 

prostora Dječjeg vrtića Cipelica(KLASA: 003-05/16-01/24, URBROJ: 2109-100-04-16-

03). 

 

 

Točka 19. Razmatranje Zamolbe za izdavanje Izjave o korištenju dijela poslovnog 

prostora Dječjeg vrtića Cipelica – Mirjana Sever d.o.o.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog da se Mirjani Sever d.o.o. 

izda suglasnost za korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica danom stupanja na snagu 

Odluke o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 003-05/16-

01/24, URBROJ: 2109-100-04-16-03). 

 

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

jednoglasno odlučeno da će se Mirjani Sever d.o.o. izdati suglasnost za korištenje 

prostora Dječjeg vrtića Cipelica, danom stupanja na snagu Odluke o davanju na 

korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 003-05/16-01/24, URBROJ: 2109-

100-04-16-03). 

 

 

Točka 20. Razmatranje Zahtjeva za davanjem suglasnosti za korištenje poslovnih 

prostora Dječjeg vrtića Cipelica – Studio Žerjav d.o.o. 
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Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog da se Studiu Žerjav d.o.o. 

izda suglasnost za korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica danom stupanja na snagu 

Odluke o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 003-05/16-

01/24, URBROJ: 2109-100-04-16-03). 

 

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

jednoglasno odlučeno da će se Studiu Žerjav d.o.o. izdati suglasnost za korištenje 

prostora Dječjeg vrtića Cipelica, danom stupanja na snagu Odluke o davanju na 

korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 003-05/16-01/24, URBROJ: 2109-

100-04-16-03). 

 
 

Točka 21. Ostala pitanja 

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

Nitko nije tražio riječ, pa je predsjednik Upravnog vijeća zatvorio raspravu i zaključio 

sjednicu u 18.04 sati.  

 

KLASA: 003-02/16-01/9 

URBROJ: 2109-100-04-16-03 

Čakovec, 16. lipanj 2016. 

 

 

TAJNICA      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Novak Aleksandra   .  Ilija Okun 

 

 


