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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

 

 

IZVOD IZ 

Z A P  I  S  N  I  K A 
 

s 24. sjednice Upravnog vijeća održane dana 13. lipnja 2017. (utorak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/17-01/6, URBROJ: 2109-100-04-17-01 od 9. 

lipnja 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 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-02/17-01/5, URBROJ: 2109-100-04-17-03 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 23. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/17-01/5, URBROJ: 2109-100-

04-17-03 od 16. svibnja 2017. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/17-01/5, URBROJ: 2109-100-04-17-03, usvojen jednoglasno. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 24. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

 

 

 

 

 



 

2 

„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 2017./2018.  

2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za korištenje prostora Dječjeg 

vrtića Cipelica  

3. Obavijest o ljetnoj organizaciji rada 

4. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2017.  

5. Razmatranje Zamolbe Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju i 

Samostalnog sindikata Hrvatske o isplati neoporezivog iznosa, prigodne nagrade – 

naknade za godišnji odmor  

6. Razmatranje Zamolbe stručnog suradnika psihologa za povećanje plaće  

7. Davanje Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće radnicama koje su 

sudjelovale u projektu „Međunarodne Eko-škole“  

8. Ostala pitanja 

 

Točka 1. Izvješće o upisima u Dječji vrtić Cipelica za pedagošku godinu 2017./2018.  

 

 

 Ravnateljica je podnijela Izvješće o upisima u Dječji vrtić Cipelica za pedagošku 

godinu 2017./2018. 

 

Točka 2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za korištenje prostora 

Dječjeg vrtića Cipelica  

 

 Ravnateljica je dala 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 korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

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

o raspisivanju javnog natječaja za korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica, donesena 

jednoglasno. 

 

 

Točka 3. Obavijest o ljetnoj organizaciji rada 

 

 Ravnateljica je obavijestila o ljetnoj organizaciji rada. 
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Točka 4. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 

2017.  

 

 Ravnateljica je predložila imenovanje voditelja tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 

2017.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o imenovanju voditelja tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2017.  

 

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

o imenovanju voditelja tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2017., donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 5. Razmatranje Zamolbe Sindikata radnika u predškolskom odgoju i 

obrazovanju i Samostalnog sindikata Hrvatske o isplati neoporezivog iznosa, prigodne 

nagrade – naknade za godišnji odmor  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je uvodno obrazloženje i odgodio donošenje odluke 

o isplati prigodne nagrade – naknade za godišnji odmor.  

 

Točka 6. Razmatranje Zamolbe stručnog suradnika psihologa za povećanje plaće  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se do sljedeće sjednice odgodi rješavanje o 

Zamolbi stručnog suradnika psihologa za povećanje plaće. 

 

 Upravno vijeće odgađa rješavanje o Zamolbi stručnog suradnika psihologa za 

povećanje plaće, do sljedeće sjednice.  

 

 

Točka 7. Davanje Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće radnicama koje su 

sudjelovale u projektu „Međunarodne Eko-škole“  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je uvodno obrazloženje. 

 Ravnateljica je predložila radnike za isplatu stimulativnog dijela plaće. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi, Đurđica Golik i Silvio 

Pintarić. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće radnicama koje su sudjelovale u 

projektu „Međunarodne Eko-škole“. 

 

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

Suglasnost za isplatu stimulativnog dijela plaće radnicama koje su sudjelovale u 

projektu „Međunarodne Eko-škole“, dana jednoglasno. 
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Točka 8. Ostala pitanja 

 

 Ravnateljica je obavijestila članove Upravnog vijeća o nabavi klima-uređaja i opreme 

za kuhinju. Obavijestila je članove o uplatama od strane roditelja za usluge vrtića te adaptaciji 

područnog odjela „Mrav.  

 

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

55 sati. 

 

KLASA: 003-02/17-01/6 

URBROJ: 2109-100-04-17-03 

Čakovec, 13. lipnja 2017. 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Novak Aleksandra   .  Ilija Okun 

M.P. 


