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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

IZVOD IZ 

Z A P  I  S  N  I  K A 
 

s 13. sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. rujna 2016. (srijeda) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

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

23. rujna 2016. sazvao predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je sjednicu u 16.15 sati.  

 

  

SJEDNICI SU NAZOČNI:                                         

1. Ilija Okun, predstavnik osnivača, predsjednik Upravnog vijeća 

2. Natalija Vikert, predstavnica osnivača  

3. Vesna Zadravec, predstavnica osnivača 

4. Silvio Pintarić, predstavnik roditelja  

5. Đurđica Golik, predstavnica radnika 

6.         Gordana Šoltić Siladi, ravnateljica 

7. Blaženka Juričić, voditeljica računovodstva 

8.  Novak Aleksandra, tajnica 

9.  Milana Stanivuković, sindikalni povjerenik 

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi uz materijale primili: 

Skraćeni zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-02/16-01/12, URBROJ: 2109-100-04-16-01  

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 12. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/16-01/12, URBROJ: 2109-100-

04-16-01 od 30. kolovoza 2016. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/16-01/12, URBROJ: 2109-100-04-16-01, usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 13. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

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

jednoglasno usvojen sljedeći  
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D N E V N I  R E D 

 
1. Donošenje Odluke o usvajanju: 

a) Financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje od 01.03.2016. 

do 31.12.2016.   

b) Izvještaja o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje od 

01.03.2016. do 30.06.2016.  

2. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku 

godinu 2016./2017.  

3. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2016./2017.  

4. Donošenje Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cipelica  

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o poslovnoj suradnji između Dječjeg vrtića 

Cipelica i Dječjeg vrtića Cvrčak  

6. Donošenje Pravilnika o radnoj i zaštitnoj odjeći i obući radnika Dječjeg vrtića Cipelica  

7. Donošenje Odluke o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica temeljem 

javnog natječaja  

8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – zamjena za 

bolovanje  

9. Ostala pitanja 

 

 

Točka 1. Donošenje Odluke o usvajanju: 

a) Financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje od 

01.03.2016. do 31.12.2016.   

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

Golik, Vesna Zadravec i Silvio Pintarić. 

  

  

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. 

 

 

b) Izvještaja o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje od 

01.03.2016. do 30.06.2016.  

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

Nitko nije tražio riječ. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Izvještaj o 

financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje od 01.03.2016. do 

30.06.2016. 
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„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje od 01.03.2016. 

do 30.06.2016., usvojen jednoglasno. 

 

 

Blaženka Juričić je napustila sjednicu Upravnog vijeća. 

 

 

Točka 2. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za 

pedagošku godinu 2016./2017.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

Golik, Silvio Pintarić i Milana Stanivuković. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 

2016./2017.  

 

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

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2016./2017. , 

donesen jednoglasno. 

 

 

Točka 3. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 

2016./2017.  

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi i Natalija Vikert. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Kurikuluma Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2016./2017.  
 

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

Kurikulum Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2016./2017., donesen 

jednoglasno. 

 

 

Točka 4. Donošenje Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cipelica  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

Zadravec, Đurđica Golik, Silvio Pintarić, Milana Stanivuković i Novak Aleksandra. 

  

   

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog da se u 

Tablici 1. Prijedloga Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cipelica kod naziva radnog mjesta 

VSS odgojitelj, koeficijent složenosti radnog mjesta promijeni iz broja „1,26“ u broj 

„1,30“. 

 

 „Za“ su glasovala 3 člana, 2 su bila „protiv“, 0 ih je bilo „suzdržano“, pa predsjednik 

Upravnog vijeća konstatira da je prijedlog da se u Tablici 1. Prijedloga Pravilnika o radu 
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Dječjeg vrtića Cipelica kod naziva radnog mjesta VSS odgojitelj, koeficijent složenosti 

radnog mjesta promijeni iz broja „1,26“ u broj „1,30“, prihvaćen većinom glasova. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje izmijenjeni Prijedlog Pravilnika o 

radu Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

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

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Cipelica, donesen jednoglasno, s time da se u Tablici 1. 

kod naziva radnog mjesta VSS odgojitelj, koeficijent složenosti radnog mjesta mijenja iz 

broja „1,26“ u broj „1,30“. 

 

 

Točka 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o poslovnoj suradnji između Dječjeg 

vrtića Cipelica i Dječjeg vrtića Cvrčak  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi, Ilija Okun, Vesna Zadravec, Đurđica 

Golik, Milana Stanivuković i Novak Aleksandra. 

  

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog da se u 

Ugovoru o poslovnoj suradnji između Dječjeg vrtića Cipelica i Dječjeg vrtića Cvrčak u 

članku 12. stavak 3. mijenja i da glasi: „Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza 

ovog Ugovora“, te da se doda novi stavak 4. koji glasi: „Otkazni rok je najmanje mjesec 

dana (30 dana)“. 

 

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

Ugovoru o poslovnoj suradnji između Dječjeg vrtića Cipelica i Dječjeg vrtića Cvrčak 

članak 12. stavak 3. mijenja i glasi: „Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza 

ovog Ugovora“, te se dodaje novi stavak 4. koji glasi: „Otkazni rok je najmanje mjesec 

dana (30 dana)“. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog da se u Ugovoru o 

poslovnoj suradnji između Dječjeg vrtića Cipelica i Dječjeg vrtića Cvrčak u članku 10. 

doda stavak 2. koji glasi:  

„Ukoliko se ugovor o radu iz prethodnog stavka ovog članka sklopi na određeno 

vrijeme, prava i obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora prestaju samo za vrijeme 

važenja ugovora o radu koji je sklopljen na određeno vrijeme.“ 

 

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

Ugovoru o poslovnoj suradnji između Dječjeg vrtića Cipelica i Dječjeg vrtića Cvrčak u 

članku 10. dodaje stavak 2. koji glasi:  

„Ukoliko se ugovor o radu iz prethodnog stavka ovog članka sklopi na određeno 

vrijeme, prava i obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora prestaju samo za vrijeme 

važenja ugovora o radu koji je sklopljen na određeno vrijeme.“ 

 

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prihvaćanju  

Ugovora o poslovnoj suradnji između Dječjeg vrtića Cipelica i Dječjeg vrtića Cvrčak.  

 

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

o prihvaćanju Ugovora o poslovnoj suradnji između Dječjeg vrtića Cipelica i Dječjeg 

vrtića Cvrčak, donesena jednoglasno. 
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Točka 6. Donošenje Pravilnika o radnoj i zaštitnoj odjeći i obući radnika Dječjeg vrtića 

Cipelica  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Pravilnika o radnoj i zaštitnoj odjeći i obući radnika Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

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

Pravilnik o radnoj i zaštitnoj odjeći i obući radnika Dječjeg vrtića Cipelica, donesen 

jednoglasno. 

 

 

Točka 7. Donošenje Odluke o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica 

temeljem javnog natječaja  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 Novak Aleksandra je otvorila pristigle zamolbe. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi, Ilija Okun, Milana Stanivuković i 

Novak Aleksandra. 

 

  Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica temeljem javnog natječaja: 

1. Poslovni prostor matičnog objekta „Cipelica“ Vukovarska 15, Čakovec, 

područnog odjela „Vjeverica“, ZAVNOH-a 24/a, Čakovec, područnog odjela 

„Mrav“, Bana J. Jelačića 56, Mačkovec: Mirjana Sever d.o.o.  - za 90,00 kn po 

jednom satu (60 min), uz mogućnost slobodnog biranja termina korištenja 

prostora. 

 

2. Poslovni prostor matičnog objekta „Cipelica“ Vukovarska 15, Čakovec, 

područnog odjela „Vjeverica“, ZAVNOH-a 24/a, Čakovec, područnog odjela 

„Mrav“, Bana J. Jelačića 56, Mačkovec i područnog odjela „Zvjezdice“, 

Prvomajska 21, Šandorovec: Didasko d.o.o. – za 90,00 kn po jednom satu (60 

min), uz dopunu natječajne dokumentacije - dostava Suglasnosti nadležnog 

ministarstva na kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske 

dobi u roku 8 dana od dana donošenja ove Odluke – samo u slučaju slobodnih 

termina korištenja prostora.  

 

3. Poslovni prostor matičnog objekta „Cipelica“ Vukovarska 15, Čakovec, 

područnog odjela „Vjeverica“, ZAVNOH-a 24/a, Čakovec, područnog odjela 

„Mrav“, Bana J. Jelačića 56, Mačkovec i područnog odjela „Zvjezdice“, 

Prvomajska 21, Šandorovec: Studio Žerjav d.o.o. – za 85,00 kn po jednom satu 

(60 min), samo u slučaju slobodnih termina korištenja. 
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4. Sportska dvorana matičnog objekta „Cipelica“, Vukovarska 15, Čakovec - 

Shotokan karate klub „Čakovec“ - za 75,00 kn po jednom satu (60 min) - 

termini korištenja prostora: utorak srijeda i četvrtak u vremenu od 19,00 do 21,00 

h. 

 

5. Sportska dvorana matičnog objekta „Cipelica“, Vukovarska 15, Čakovec - 

Bioestetika Femina j.d.o.o. – za 102,00 kn po jednom satu (60 min) – slobodni 

termini korištenja: ponedjeljak i petak u vremenu od 19,00 do 20,30 h. 

 

 

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

o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica temeljem javnog natječaja, 

donesena jednoglasno. 

 

  

Točka 8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – 

zamjena za bolovanje  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – zamjena za bolovanje.  

 

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

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – zamjena za bolovanje, donesena 

jednoglasno. 

 

 

Točka 9. Ostala pitanja 

 

Predsjednik Upravnog vijeća navodi da se ozbiljno razgovara o sanaciji krovišta i 

terase matičnog objekta „Cipelica“, i vjerojatno će se taj dio plana realizirati iduće godine.  

 Natalija Vikert zahvalila je na Statutu i svim aktima koje je dobila na kućnu adresu.  

 

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

zaključio sjednicu u 18.50 sati.  

 

KLASA: 003-02/16-01/13 

URBROJ: 2109-100-04-16-03 

Čakovec, 28. rujna 2016. 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Novak Aleksandra   .  Ilija Okun 

M.P. 

 


