
 

1 

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

IZVOD IZ  
Z A P  I  S  N  I  K A 

 
s 37. sjednice Upravnog vijeća održane dana 22. ožujka 2018. (četvrtak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/18-01/4, URBROJ: 2109-100-01-18-01 od 19. 

ožujka 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. Milana Stanivuković, sindikalni povjerenik 

 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi uz materijale primili: 

1. Skraćeni zapisnik s 35. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/18-01/2, URBROJ: 2109-100-01-18-03 

2. Skraćeni zapisnik s 36. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica KLASE: 003-02/18-01/3, URBROJ: 2109-100-01-18-01 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 35. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/18-01/2, URBROJ: 2109-100-

01-18-03, od 21. veljače 2018. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 35. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/18-01/2, URBROJ: 2109-100-01-18-03, usvojen jednoglasno. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 36. (telefonske) 

sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/18-01/3, URBROJ: 

2109-100-01-18-01, od 28. veljače 2018. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 36. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/18-01/3, URBROJ: 2109-100-01-18-01, usvojen jednoglasno. 

 

 



 

2 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 37. 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. Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica: 

a) Donošenje Pravilnika  

b) Upućivanje Pravilnika Gradskom vijeću Grada Čakovca na suglasnost  

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

radnicom Petrom Županić; 

3. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa:  

a) za radno mjesto domara na neodređeno puno radno vrijeme (novootvoreni poslovi); 

b) za radno mjesto spremačice na određeno puno radno vrijeme (privremeno 

povećanje opsega posla) 

4. Razmatranje Zamolbe Sindikata za dar u naravi ili isplatu prigodne nagrade - 

uskrsnice; 

5. Razmatranje Zamolbe za povećanjem koeficijenta pomoćnih djelatnika za njegu, skrb 

i pratnju; 

6. Ostala pitanja 

 
Točka 1. Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica: 

a) Donošenje Pravilnika  

b) Upućivanje Pravilnika Gradskom vijeću Grada Čakovca na suglasnost  

 

  

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi, Natalija Vikert, Predrag 

Vabec, Silvio Pintarić, Aleksandra Tot, Milana Stanivuković. 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica, s time da se: 

1. u članku 5.: 

 a) stavku 2. alineji 1. iza riječi „upis“ dodaje zarez te riječi „ukoliko ga 

Vrtić ne može pribaviti putem mrežne aplikacije“ 

 b) stavku 2. alineji 5. iza riječi „djeteta“ dodaju riječi „i dokaz o 

obavljenom obveznom cijepljenju“ 

 c) stavku 3. iza riječi info@dv-cipelica.hr dodaju riječi „ili putem mrežne 

aplikacije“ 

 2. u članku 19. riječi „31. kolovoza“ mijenjaju se riječima „1. rujna“ 

 3. u članku 29. riječ „mjesec“ mijenja se brojem „14“, a broj „45-tog“ mijenja 

brojem „14-tog“ 

4. u članku 33.: 

 a) alineji 1. iza riječi „djeteta“ dodaje se zarez i riječi „ ukoliko ga Vrtić ne 

može pribaviti putem mrežne aplikacije 
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 b) alineji 3. iza riječi „potvrdu“ dodaju se riječi „i dokaz o obavljenom 

obveznom cijepljenju“. 

 

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

Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica, donesen jednoglasno, s 

time da se: 

1. u članku 5.: 

 a) stavku 2. alineji 1. iza riječi „upis“ dodaje zarez te riječi „ukoliko ga 

Vrtić ne može pribaviti putem mrežne aplikacije“ 

 b) stavku 2. alineji 5. iza riječi „djeteta“ dodaju riječi „i dokaz o 

obavljenom obveznom cijepljenju“ 

 c) stavku 3. iza riječi info@dv-cipelica.hr dodaju riječi „ili putem mrežne 

aplikacije“ 

 2. u članku 19. riječi „31. kolovoza“ mijenjaju se riječima „1. rujna“ 

 3. u članku 29. riječ „mjesec“ mijenja se brojem „14“, a broj „45-tog“ mijenja 

brojem „14-tog“ 

4. u članku 33.: 

 a) alineji 1. iza riječi „djeteta“ dodaje se zarez i riječi „ ukoliko ga Vrtić ne 

može pribaviti putem mrežne aplikacije 

 b) alineji 3. iza riječi „potvrdu“ dodaju se riječi „i dokaz o obavljenom 

obveznom cijepljenju“. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Zaključka o upućivanju 

Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica Gradskom vijeću 

Grada Čakovca na suglasnost. 

 

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

Zaključak o upućivanju Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić 

Cipelica Gradskom vijeću Grada Čakovca na suglasnost, donesen jednoglasno. 

 

 

Točka 2. Davanje Suglasnosti za sklapanje ugovora o radu na neodređeno puno radno 

vrijeme s radnicom Petrom Županić 

 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun i Đurđica Golik. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Suglasnosti za sklapanje 

ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme s radnicom Petrom Županić. 

 

 

 „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 

Petrom Županić, dana jednoglasno. 

 

  

Točka 3. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa:  

a) za radno mjesto domara na neodređeno puno radno vrijeme (novootvoreni 

poslovi); 

 

mailto:info@dv-cipelica.hr


 

4 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

Aleksandra Tot. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o zasnivanju radnog odnosa  za radno mjesto domara na neodređeno puno radno 

vrijeme (novootvoreni poslovi) s Tomislavom Toplekom, s time da se točka II. mijenja i 

glasi: „Radni odnos zasnovati će se s danom ostvarivanja zakonskih uvjeta.“ 

 

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

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto domara na neodređeno puno radno 

vrijeme (novootvoreni poslovi) s Tomislavom Toplekom, donesena jednoglasno, s time da 

se točka II. mijenja i glasi: „Radni odnos zasnovati će se s danom ostvarivanja 

zakonskih uvjeta.“ 

 

 

b) za radno mjesto spremačice na određeno puno radno vrijeme (privremeno 

povećanje opsega posla) 

  

 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 spremačice na određeno puno radno 

vrijeme (privremeno povećanje opsega posla) s Anom Pucko. 

 

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

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

vrijeme (privremeno povećanje opsega posla) s Anom Pucko, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 4. Razmatranje Zamolbe Sindikata za dar u naravi ili isplatu prigodne nagrade - 

uskrsnice 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća je dao uvodno obrazloženje. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o odobrenju dara u naravi radnicima Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

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

o odobrenju dara u naravi radnicima Dječjeg vrtića Cipelica, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 5. Razmatranje Zamolbe za povećanjem koeficijenta pomoćnih djelatnika za 

njegu, skrb i pratnju 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća je dao uvodno obrazloženje. 
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 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi, Natalija Vikert, 

Aleksandra Tot, Milana Stanivuković 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog da se 

Zamolba odbija, ali da će se naknadno razmatrati u suradnji sa ravnateljem, nadležnim 

službama, osnivačem, te sindikatima koji djeluju na području ustanove. 

 

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

Zamolba odbija, ali da će se naknadno razmatrati u suradnji sa ravnateljem, nadležnim 

službama, osnivačem, te sindikatima koji djeluju na području ustanove. 

 

 

Točka 6. Ostala pitanja 

  

 Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća da je energetska obnova područnog 

odjela „Mrav“ završena. Slijedi uređenje okoliša. U matičnom objektu krenulo se sanirati sve 

što je zatražila sanitarna inspekcija. 

 Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća da je u toku natječaj za stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za jednog izvršitelja za radno mjesto 

odgojitelja. 

 Predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u  17:46 sati. 

 

 

KLASA: 003-02/18-01/4 

URBROJ: 2109-100-01-18-03 

Čakovec, 22. ožujka 2018. 

 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

 M.P. 

 

 


