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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

IZVOD IZ  

Z A P  I  S  N  I  K A 
 

s 35. sjednice Upravnog vijeća održane dana 21. veljače 2018. (srijeda) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/18-01/2, URBROJ: 2109-100-01-18-01 od 16. 

veljače 2018. 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. Predrag Vabec, predstavnik osnivača  

4. Silvio Pintarić, predstavnik roditelja  

5. Đurđica Golik, predstavnica radnika 

6. Gordana Šoltić Siladi, ravnatelj 

7.  Tot Aleksandra, tajnik 

8. Blaženka Juričić, voditelj računovodstva 

 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi uz materijale primili: 

1. Skraćeni zapisnik s 34. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/18-01/1, URBROJ: 2109-100-01-18-03 

2. Dopuna Izvješća o nestanku tople vode i poduzetim mjerama za otklanjanje 

kvarova KLASE: 601-01/18-01/14, URBROJ: 2109-100-01-18-01  

 

 Natalija Vikert pridružila se sjednici u 16:18 sati.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 34. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/18-01/1, URBROJ: 2109-100-

01-18-03, od 18. siječnja 2018. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 34. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/18-01/1, URBROJ: 2109-100-01-18-03, usvojen jednoglasno. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi uz materijale primili Dopunu 

Izvješća o nestanku tople vode i poduzetim mjerama za otklanjanje kvarova KLASE: 

601-01/18-01/14, URBROJ: 2109-100-01-18-01. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 35. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica. 
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„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 usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada i 

financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2017. 

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup 

informacijama za 2017.  

3. Davanje Suglasnosti za sklapanje ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme s 

radnicom Sanjom Turk  

4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice – rad na 

određeno puno radno vrijeme; privremeno povećanje opsega posla  

5. Ostala pitanja 

 

 
Točka 1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada 

i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2017. 

 

 Uvodno obrazloženje dale su ravnateljica i Blaženka Juričić. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu. 

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

Aleksandra Tot. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada i financijskog poslovanja 

Dječjeg vrtića Cipelica za 2017. 

 

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

o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada i financijskog poslovanja 

Dječjeg vrtića Cipelica za 2017., donesena jednoglasno. 

 

Blaženka Juričić napustila je sjednicu Upravnog vijeća u 16:43 sati.  

 

Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup 

informacijama za 2017.  

 

 Uvodno obrazloženje dale su ravnateljica i Aleksandra Tot. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Natalija Vikert i Aleksandra Tot. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o usvajanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.  

 

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

o usvajanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017., 

donesena jednoglasno. 
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Točka 3. Davanje Suglasnosti za sklapanje ugovora o radu na neodređeno puno radno 

vrijeme s radnicom Sanjom Turk  

 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Suglasnosti za sklapanje ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme s radnicom 

Sanjom Turk. 

 

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

Suglasnost za sklapanje ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme s radnicom 

Sanjom Turk , dana jednoglasno. 

 

 

Točka 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice – rad 

na određeno puno radno vrijeme; privremeno povećanje opsega posla  

 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice – rad na određeno puno radno 

vrijeme; privremeno povećanje opsega posla. 

 

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

o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice – rad na određeno puno radno 

vrijeme; privremeno povećanje opsega posla, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 5. Ostala pitanja 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Natalija Vikert je zamolila da po završetku testiranja predškolaca ravnatelj podnese 

izvješće o tome koliko djece je bilo obuhvaćeno, da li su sva djeca bila obuhvaćena, koji su 

roditelji pristali, da li je bilo roditelja koji nisu pristali na testiranje. Postavlja pitanje kada bi 

se moglo očekivati ovakvo izvješće. 

 Predsjednik Upravnog vijeća zamolio je da se prilikom pripreme izvješća poštuju 

odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.  

 Silvio Pintarić se zahvalio u ime roditelja za 2D bar kodove na uplatnicama koji 

ubrzavaju plaćanje.  

 

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

17.04 sati. 
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KLASA: 003-02/18-01/2 

URBROJ: 2109-100-01-18-03 

Čakovec, 21. veljače 2018. 

 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

 M.P. 

 

 


