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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 29. sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. rujna 2017. (četvrtak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/17-01/11, URBROJ: 2109-100-04-17-01 od 

25. rujna 2017. sazvao predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je sjednicu u 16.16 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.  Tot Aleksandra, tajnik 

8. Milana Stanivuković 

 

  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi uz materijale primili: 

 Skraćeni zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-02/17-01/10, URBROJ: 2109-100-01-17-03 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 28. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/17-01/10, URBROJ: 2109-100-

01-17-03 od 31. kolovoza 2017. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/17-01/10, URBROJ: 2109-100-01-17-03, usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 29. 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 
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1. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku 

godinu 2017./2018.  

2. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2017./2018.  

3. Kadrovska pitanja: 

a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na 

neodređeno puno radno vrijeme (upražnjeni poslovi); 

b) Donošenje Odluke o prestanku radnog odnosa radnici M. Šajnović (starosna 

mirovina - prestanak radnog odnosa po sili zakona); 

c) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhara – rad na 

neodređeno puno radno vrijeme (upražnjeni poslovi); 

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

radno mjesto odgojitelja zbog produljenja ugovorenog trajanja ugovora; 

4. Razmatranje Zamolbe radnice raspoređene na radno mjesto voditelja računovodstva za 

pravilnijom raspodjelom poslova i isplatom nezakonito smanjene plaće 

5. Ostala pitanja 

 

Točka 1. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za 

pedagošku godinu 2017./2018.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je obrazložila Godišnji plan i program rada.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 

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

Pintarić, Đurđica Golik, Aleksandra Tot, Milana Stanivuković. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Godišnji plan i 

program rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2017./2018.  

 

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

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2017./2018., 

donesen jednoglasno. 

 

Točka 2. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 

2017./2018.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je obrazložila Kurikulum. 

 Milana Stanivuković je obavijestila projekt  eTwinning. 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Kurikulum 

Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2017./2018.  
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 „Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Kurikulum Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2017./2018., donesen 

jednoglasno. 

 

Točka 3. Kadrovska pitanja: 

 

a) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad 

na neodređeno puno radno vrijeme (upražnjeni poslovi); 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko više nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na neodređeno puno radno 

vrijeme (upražnjeni poslovi). 

 

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

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na neodređeno puno radno 

vrijeme (upražnjeni poslovi), donesena jednoglasno. 

 

b) Donošenje Odluke o prestanku radnog odnosa radnici M. Šajnović (starosna 

mirovina - prestanak radnog odnosa po sili zakona) 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica iznosi da Marija Šajnović ide u starosnu mirovinu zbog navršenih 65 

godina života.  

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o prestanku radnog odnosa radnici M. Šajnović (starosna mirovina - prestanak radnog 

odnosa po sili zakona). 

  

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

o prestanku radnog odnosa radnici M. Šajnović (starosna mirovina - prestanak radnog 

odnosa po sili zakona), donesena jednoglasno. 

 

c) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhara – rad na 

neodređeno puno radno vrijeme (upražnjeni poslovi) 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 

 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 raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhara – rad na neodređeno puno radno 

vrijeme (upražnjeni poslovi). 

 

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

o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhara – rad na neodređeno puno radno 

vrijeme (upražnjeni poslovi), donesena jednoglasno. 

 

 

d)  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. 

 

 U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi, Natalija Vikert, Vesna Zadravec i 

Aleksandra Tot. 

  

 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 4. Razmatranje Zamolbe radnice raspoređene na radno mjesto voditelja 

računovodstva za pravilnijom raspodjelom poslova i isplatom nezakonito smanjene 

plaće 

 

 

Točka 5. Ostala pitanja 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća da se preko vikenda krečila 

kuhinja, što je financirano od strane osnivača.  

 Predsjednik Upravnog vijeća je zahvalio članovima na intenzivnom raspravljaju po 

pojedinim točkama Dnevnog reda. Iznosi da se nada da će se i sindikalni povjerenik drugog 

sindikata priključiti sjednicama. 

  

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

18.23 sati. 
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KLASA: 003-02/17-01/11 

URBROJ: 2109-100-04-17-03 

Čakovec, 28. rujna 2017. 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

 M.P. 

 

 


