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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

 

I Z V O D    

I Z   Z A P I S N I K A 
 
s 21. sjednice Upravnog vijeća održane dana 6. travnja 2017. (četvrtak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/17-01/3, URBROJ: 2109-100-04-17-01 od 3. 

travnja 2017. 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, ravnatelj 

7.  Novak Aleksandra, tajnik 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi uz materijale primili: 

Skraćeni zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-02/17-01/2, URBROJ: 2109-100-01-17-03 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 20. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/17-01/2, URBROJ: 2109-100-

04-17-03 od 21. ožujka 2017. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/17-01//2, URBROJ: 2109-100-04-17-03, usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se točka 3. „Donošenje Odluke o 

odobrenju dara u naravi radnicima Dječjeg vrtića Cipelica“ skine s Dnevnog reda, a da 

dosadašnja točka 4. postane točka 5.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje prijedlog da se točka 3. 

„Donošenje Odluke o odobrenju dara u naravi radnicima Dječjeg vrtića Cipelica“ skine 

s Dnevnog reda, a da dosadašnja točka 4. postane točka 5.  

 

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

jednoglasno usvojen prijedlog da se točka 3. „Donošenje Odluke o odobrenju dara u 
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naravi radnicima Dječjeg vrtića Cipelica“ skine s Dnevnog reda, a da dosadašnja točka 

4. postane točka 5.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje izmijenjeni Dnevni red s 21. 

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 Odluke o raspisivanju javnog natječaja za upis djece u Dječji vrtić Cipelica 

za pedagošku godinu 2017./2018.  

2. Kadrovska pitanja: 

a) Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto 

odgojitelja – zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust  

b) Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto 

odgojitelja – zamjena za bolovanje 

c) Davanje Suglasnosti za sklapanje aneksa ugovora o radu radnici raspoređenoj na 

radno mjesto odgojitelja zbog produljenja ugovorenog trajanja ugovora  

3. Ostala pitanja 

 

Točka 1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za upis djece u Dječji 

vrtić Cipelica za pedagošku godinu 2017./2018.  

 

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 Odluke 

o raspisivanju javnog natječaja za upis djece u Dječji vrtić Cipelica za pedagošku 

godinu 2017./2018.  

 

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

Odluka javnog natječaja za upis djece u Dječji vrtić Cipelica za pedagošku godinu 

2017./2018. , donesena jednoglasno. 

 

Točka 2. Kadrovska pitanja: 

a) Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno 

mjesto odgojitelja – zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust  

 

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

Ravnateljica je dala uvodno pbrazloženje. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.  
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Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja – zamjena 

za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust s Enom Varga. 

 

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

o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja – zamjena 

za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust s Enom Varga, donesena jednoglasno. 

 

 

b) Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno 

mjesto odgojitelja – zamjena za bolovanje 

 

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 Odluke 

o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja – zamjena 

za bolovanje s Anjom Hlapčić. 

 

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

o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja – zamjena 

za bolovanje s Anjom Hlapčić, donesena jednoglasno. 

 

c) Davanje Suglasnosti za sklapanje aneksa ugovora o radu radnici raspoređenoj 

na radno mjesto odgojitelja zbog produljenja ugovorenog trajanja ugovora  

 

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 

Suglasnosti za sklapanje aneksa ugovora o radu radnici raspoređenoj na radno mjesto 

odgojitelja zbog produljenja ugovorenog trajanja ugovora.  

 

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

Suglasnost za sklapanje aneksa ugovora o radu radnici raspoređenoj na radno mjesto 

odgojitelja zbog produljenja ugovorenog trajanja ugovora, dana jednoglasno. 

  

 

Točka 3. Ostala pitanja 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća iznosi da se jedan tjedan planira radna akcija uređenja 

dvorišta.  
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 Predsjednik Upravnog vijeća obavještava da je potpisan Privremeni kolektivni ugovor 

koji važi do potpisivanja novog, a najkasnije do 31.12.2017.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.  

 

 Nitko nije tražio riječ, pa je predsjednik Upravnog vijeća zaključio sjednicu u 16.36 

sati.  

 

 

KLASA: 003-02/17-01/3 

URBROJ: 2109-100-04-17-03 

Čakovec, 6. travnja 2017. 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Novak Aleksandra   .  Ilija Okun 

M.P. 


