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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 23. sjednice Upravnog vijeća održane dana 16. svibnja 2017. (utorak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/17-01/5, URBROJ: 2109-100-04-17-01 od 12. 

svibnja 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. Đurđica Golik, predstavnica radnika 

5.         Gordana Šoltić Siladi, ravnatelj 

6.  Novak Aleksandra, tajnik 

 

 Silvio Pintarić, predstavnik roditelja, sjednici prisustvuje te sudjeluje u glasovanju 

putem video poziva. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi uz materijale primili: 

1.  Skraćeni zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-02/17-01/3, URBROJ: 2109-100-01-17-03 

2. Skraćeni zapisnik s 22. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica KLASE: 003-02/17-01/4, URBROJ: 2109-100-01-17-01 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 21. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/17-01/3, URBROJ: 2109-100-

04-17-03 od 6. travnja 2017. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/17-01//3, URBROJ: 2109-100-04-17-03, usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 22. (telefonske) 

sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/17-01/4, URBROJ: 

2109-100-04-17-01 od 12. travnja 2017. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 22. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/17-01//4, URBROJ: 2109-100-04-17-01, usvojen jednoglasno. 
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Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 23. 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 sporazumnom raskidu ugovora o radu radi odlaska u mirovinu  

2. Davanje Suglasnosti o prijemu izabrane polaznice stručnog osposobljavanja za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa  

3. Donošenje Zaključka o odabiru ponude za fotografiranje djece  

4. Donošenje Zaključka o odabiru ponude za snimanje završne svečanosti  

5. Ostala pitanja 

 
Točka 1. Donošenje Odluke o sporazumnom raskidu ugovora o radu radi odlaska u 

mirovinu  

 

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.  

Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o sporazumnom raskidu ugovora o radu radi odlaska u mirovinu.  

 

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

Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o radu radi odlaska u mirovinu, donesena 

jednoglasno. 

 

Točka 2. Davanje Suglasnosti o prijemu izabrane polaznice stručnog osposobljavanja za 

rad bez zasnivanja radnog odnosa  

 

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.  
Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Suglasnosti o prijemu izabrane polaznice stručnog osposobljavanja za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa. 

 

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

Suglasnost o prijemu izabrane polaznice stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa, dana jednoglasno. 
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Točka 3. Donošenje Zaključka o odabiru ponude za fotografiranje djece  

   

Predsjednik Upravnog vijeća navodi da je zaprimljena samo jedna ponuda. Postavlja 

pitanje tajnici da li je zaprimljena još koja ponuda nakon slanja materijala. 

Novak Aleksandra odgovora da nije zaprimljena ni jedna ponuda. 

  

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.  
Nitko nije tražio riječ. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Zaključka o odabiru ponuditelja Digitalni foto studio Fotokolor Vidović, I. G. Kovačića 

4a, 40 000 Čakovec, za fotografiranje djece.  

 

 

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

Zaključak o odabiru ponuditelja Digitalni foto studio Fotokolor Vidović, I. G. Kovačića 

4a, 40 000 Čakovec, za fotografiranje djece, donesen jednoglasno. 

 

 

Točka 4. Donošenje Zaključka o odabiru ponude za snimanje završne svečanosti 

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.  
 U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi, Natalija Vikert, Vesna Zadravec i 

Đurđica Golik. 

   

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Zaključka o odabiru ponuditelja Video studio „Orbis“, Vladimir Glavina, Strossmayerova 

6, 40 000 Čakovec, za snimanje završne svečanosti.  

 

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

Zaključak o odabiru ponuditelja Video studio „Orbis“, Vladimir Glavina, Strossmayerova 

6, 40 000 Čakovec, za snimanje završne svečanosti, donesen jednoglasno. 

 

 

Točka 5. Ostala pitanja 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

  

 Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća o trenutnim rezultatima upisa djece 

u dječji vrtić. 

 Ravnateljica iznosi da su Dječji vrtić Cipelica i područni odjel „Vjeverica“ dobili 

zelene zastave te da će 30. svibnja 2017. s početkom u 10.00 sati biti podizanje zelene zastave 

u matičnom objektu, a u 11.00 sati u područnom odjelu „Vjeverica“.  

 Ravnateljica navodi da su roditelji sudjelovali u akcijama uređenja dvorišta u svim 

područnim odjelima.  

 Ravnateljica iznosi da su za matični objekt donirane etno igračke od Međimurske 

županije – radi se o suradnji Radia Kaj, Etnografskog muzeja, Narodnih novina i Međimurske 

županije. U područnom odjelu „Zvjezdice“ etno igračke je donirao Grad Čakovec.  
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 Predsjednik Upravnog vijeća navodi da se planira sanacija terasa koje su u lošem 

stanju. Probat će se dogovoriti s osnivačem da se pokrene sanacija krovišta matičnog objekta 

te barem jedan dio stolarije.  

 Ravnateljica iznosi da se čekaju rezultati projekta energetske obnove područnog odjela 

„Mrav“ u Mačkovcu.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi, Đurđica Golik i Silvio Pintarić. 

   

 Nitko više nije tražio riječ, pa je predsjednik Upravnog vijeća zaključio sjednicu u 16. 

41 sati. 

 

 

KLASA: 003-02/17-01/5 

URBROJ: 2109-100-04-17-03 

Čakovec, 16. svibnja 2017. 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Novak Aleksandra   .  Ilija Okun 

M.P. 


