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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

IZVOD IZ  

Z A P  I  S  N  I  K A 
 

s 31. sjednice Upravnog vijeća održane dana 16. studenog 2017. (četvrtak) u 

prostorijama Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/17-01/13, URBROJ: 2109-100-01-17-01 od 

13. studenog 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. Predrag Vabec, predstavnik osnivača  

3. Silvio Pintarić, predstavnik roditelja  

4. Đurđica Golik, predstavnica radnika 

5. Gordana Šoltić Siladi, ravnatelj 

6.  Tot Aleksandra, tajnik 

7. Blaženka Juričić, voditelj računovodstva 

8. Alen Toplek, sindikalni povjerenik 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da sjednici nije prisutna Natalija Vikert, 

predstavnica osnivača, koja je opravdala svoj izostanak. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje kvorum za pravovaljano odlučivanje.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi primili na stol Rješenje o 

razrješenju i imenovanju člana/članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 

024-01/17-01/31, URBROJ: 2109/2-01-07-01). 

  

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ Aleksandri Tot, tajnici. 

Aleksandra Tot iznosi da je gradonačelnik temeljem svojih ovlasti dana 7. studenog 

2017. donio rješenje kojim se razrješuje dosadašnja članica Upravnog vijeća Vesna Zadravec, 

a novim članom Upravnog vijeća se imenuje Predrag Vabec. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća čestitao je novom članu na imenovanju te zahvalio 

dosadašnjoj članici na kvalitetnom i konstruktivnom radu. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi uz materijale primili: 

 Skraćeni zapisnik s 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-02/17-01/12, URBROJ: 2109-100-01-17-03. 
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Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 30. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/17-01/12, URBROJ: 2109-100-

01-17-03 od 25. listopada 2017. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/17-01/12, URBROJ: 2109-100-01-17-03, usvojen jednoglasno. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi primili na stol: 

Prijedlog dopune Dnevnog reda na način da se dodaju nove točke 2. i 3. koje glase:  

„2. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana financijskog poslovanja 

Dječjeg vrtića Cipelica za 2017.  

  3.  Donošenje Odluke o usvajanju Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića 

Cipelica za 2018. i projekcije planova za 2019. i 2020.“ , a da dosadašnje točke 2., 

3. i 4. postanu točke 4., 5. i 6. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog dopune Dnevnog reda 

na način da se dodaju nove točke 2. i 3. koje glase:  

„2. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana financijskog poslovanja 

Dječjeg vrtića Cipelica za 2017.  

  3.  Donošenje Odluke o usvajanju Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića 

Cipelica za 2018. i projekcije planova za 2019. i 2020.“ , a da dosadašnje točke 2., 

3. i 4. postanu točke 4., 5. i 6. 

 

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

jednoglasno dopunjen Dnevni red na način da se dodaju nove točke 2. i 3. koje glase:  

„2. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana financijskog poslovanja 

Dječjeg vrtića Cipelica za 2017.  

  3.  Donošenje Odluke o usvajanju Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića 

Cipelica za 2018. i projekcije planova za 2019. i 2020.“, a dosadašnje točke 2., 3. i 

4. postaju točke 4., 5. i 6. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje dopunjeni Dnevni red s 31. 

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. Upućivanje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica Gradskom vijeću Grada Čakovca na 

prethodnu suglasnost 

2. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića 

Cipelica za 2017.  
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3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica 

za 2018. i projekcije planova za 2019. i 2020. 

4. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja na 

određeno puno radno vrijeme – zamjena za roditeljski dopust  

5. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja na 

određeno nepuno radno vrijeme u programu predškole  

6. Ostala pitanja 

 

 

Točka 1. Upućivanje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica Gradskom vijeću Grada 

Čakovca na prethodnu suglasnost 

 

 Uvodno obrazloženje dala je Aleksandra Tot. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu. 

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

Golik, Alen Toplek, Aleksandra Tot i Blaženka Juričić. 

   

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Zaključka kojim se utvrđuju izmjene prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 003-

05/17-01/28, URBROJ: 2109-100-01-17-01). 

 

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

Zaključak kojim se utvrđuju izmjene prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 003-

05/17-01/28, URBROJ: 2109-100-01-17-01), donesen jednoglasno. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Pravilnika o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

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

prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica, utvrđen jednoglasno. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Zaključka o upućivanju 

prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica Gradskom vijeću Grada Čakovca na prethodnu 

suglasnost.  

 

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

Zaključak o upućivanju prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica Gradskom vijeću Grada 

Čakovca na prethodnu suglasnost, donesen jednoglasno. 

 

 

Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana financijskog poslovanja 

Dječjeg vrtića Cipelica za 2017.  
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 Predsjednik Upravnog vijeća prekinuo je rad sjednice u 16:53 sati. Rad sjednice 

prekinut je zbog pripreme članova Upravnog vijeća, s obzirom da su im materijali dodijeljeni 

na dan održavanja sjednice.  

 

 Sjednica Upravnog vijeća se nastavlja u 17:04 sati. 

  

 Uvodno obrazloženje dala je Blaženka Juričić. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi, Alen Toplek, Aleksandra 

Tot i Blaženka Juričić. 

   

  

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o usvajanju Rebalansa Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2017.  

 

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

o usvajanju Rebalansa Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2017., 

donesena jednoglasno. 

  

 

Točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića 

Cipelica za 2018. i projekcije planova za 2019. i 2020. 

 

 Uvodno obrazloženje dala je Blaženka Juričić. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu. 

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

   

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o usvajanju Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2018. i projekcije 

planova za 2019. i 2020. 

 

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

o usvajanju Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2018. i projekcije 

planova za 2019. i 2020., donesena jednoglasno. 

 

 Blaženka Juričić i Alen Toplek napustili su sjednicu Upravnog vijeća. 

 

Točka 4. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja na 

određeno puno radno vrijeme – zamjena za roditeljski dopust 

 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

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

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno 

vrijeme – zamjena za roditeljski dopust, s Enom Varga. 

 

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

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja na određeno puno radno 

vrijeme – zamjena za roditeljski dopust, s Enom Varga, donesena jednoglasno. 
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Točka 5. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja na 

određeno nepuno radno vrijeme u programu predškole  

 

 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 za radno mjesto odgojitelja na određeno nepuno radno 

vrijeme u programu predškole, s Dubravkom Košir. 

 

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

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja na određeno nepuno radno 

vrijeme u programu predškole, s Dubravkom Košir, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 6. Ostala pitanja 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća obavještava da je došlo do problema s vodovodnim 

cijevima te da je nestala topla voda. Kvarovi se trenutno saniraju. 

 

 Ravnateljica obavještava članove da je danas u Ministarstvu znanosti i obrazovanja te 

u Agenciji za odgoj i obrazovanje održan sastanak vezan uz stručni skup koji se planira za 

7.12.2017. – prometna preventiva.  

 

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

18.15 sati. 

 

 

KLASA: 003-02/17-01/13 

URBROJ: 2109-100-04-17-03 

Čakovec, 16. studenog 2017. 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

 M.P. 

 

 


