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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

IZVOD  IZ 

Z A P  I  S  N  I  K A 
 
s 41. sjednice Upravnog vijeća održane dana 17. svibnja 2018. (četvrtak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/18-01/8, URBROJ: 2109-100-01-18-01 od 14. 

svibnnja 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, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća 

3. Predrag Vabec, predstavnik osnivača  

4. Silvio Pintarić, predstavnik roditelja  

5. Đurđica Golik, predstavnica radnika 

6. Gordana Šoltić Siladi, ravnatelj 

7.  Tot Aleksandra, tajnik 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi uz materijale primili: 

1. Skraćeni zapisnik s 39. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/18-01/6, URBROJ: 2109-100-01-18-03 

2. Skraćeni zapisnik s 40. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica KLASE: 003-02/18-01/7, URBROJ: 2109-100-01-18-01 

3. Suglasnost Gradskog vijeća KLASE: 024-01/18-01/8, URBROJ: 2109/2-02/18-

06) na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica 

(KLASA: 003-05/18-01/7, URBROJ: 2109-100-01-08-03)   

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 38. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/18-01/6, URBROJ: 2109-100-

01-18-03, od 24. travnja 2018. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 39. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/18-01/6, URBROJ: 2109-100-01-18-03, usvojen jednoglasno. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 40. (telefonske) 

sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/18-01/7, URBROJ: 

2109-100-01-18-01, od 3. svibnja 2018. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 40. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/18-01/7, URBROJ: 2109-100-01-18-01, usvojen jednoglasno. 
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Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje prijedlog da se iza točke 6. doda 

nova točka 7. „Davanje Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće radnicima“, a 

da dosadašnje točke 7., 8. i 9. postanu točke 8., 9. i 10. 

 

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

jednoglasno iza točke 6. dodaje nova točka 7. „Davanje Suglasnosti za isplatu 

stimulativnog dijela plaće radnicima“, a dosadašnje točke 7., 8. i 9. postaju točke 8., 9. i 

10. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje dopunjeni Dnevni red s 41. 

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. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića 

Cipelica   

2. Donošenje Pravilnika o nagradi za nadprosječne rezultate rada i stimulativni dio plaće  

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju izmjena ugovornih odredaba o pravima i obvezama 

roditelja/skrbnika i Dječjeg vrtića Cipelica za cijelo vrijeme boravka djeteta u Dječjem 

vrtiću Cipelica   

4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o oslobođenju plaćanja usluge  

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika 

pedagoga – zamjena za rodiljni i roditeljski dopust  

6. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto 

odgojitelja, rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje  

7. Davanje Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće radnicima 

8. Donošenje Zaključka o odabiru ponude za fotografiranje  

9. Donošenje Zaključka o odabiru ponude za snimanje završne svečanosti  

10. Ostala pitanja 

 
Točka 1. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg 

vrtića Cipelica   

 

 Aleksandra Tot je dala uvodno obrazloženje. 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cipelica.  

 

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

Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Cipelica, donesen 

jednoglasno. 
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Točka 2. Donošenje  Pravilnika o nagradi za nadprosječne rezultate rada i stimulativni 

dio plaće  

 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 

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

Vabec. 

   

 Nitko više nije tražio riječ.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Pravilnika o nagradi za nadprosječne rezultate rada i stimulativni dio plaće. 

 

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

Pravilnik o nagradi za nadprosječne rezultate rada i stimulativni dio plaće, donesen 

jednoglasno. 

 

 

Točka 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju izmjena ugovornih odredaba o pravima i 

obvezama roditelja/skrbnika i Dječjeg vrtića Cipelica za cijelo vrijeme boravka djeteta 

u Dječjem vrtiću Cipelica   

 

 Aleksandra Tot 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 utvrđivanju izmjena ugovornih odredaba o pravima i obvezama roditelja/skrbnika i 

Dječjeg vrtića Cipelica za cijelo vrijeme boravka djeteta u Dječjem vrtiću Cipelica. 

 

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

o utvrđivanju izmjena ugovornih odredaba o pravima i obvezama roditelja/skrbnika i 

Dječjeg vrtića Cipelica za cijelo vrijeme boravka djeteta u Dječjem vrtiću Cipelica, 

donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o oslobođenju plaćanja 

usluge  

 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 

 U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi i Silvio Pintarić. 
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 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o stavljanju van snage Odluke o oslobođenju plaćanja usluge.  

 

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

o stavljanju van snage Odluke o oslobođenju plaćanja usluge, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog 

suradnika pedagoga – zamjena za rodiljni i roditeljski dopust  

 

 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 raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika pedagoga – zamjena za 

rodiljni i roditeljski dopust. 

 

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

o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika pedagoga – zamjena za 

rodiljni i roditeljski dopust, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 6. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno 

mjesto odgojitelja, rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje  

 

 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 temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja, rad na 

određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje. 

 

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

o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja, rad na 

određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 7. Davanje Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće radnicima 

 

 Ravnateljica je predložila isplatu stimulativnog dijela plaće pojedinim radnicima.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 

 U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, , Đurđica Golik i Aleksandra Tot. 
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 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće radnicima. 

 

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

Suglasnost za isplatu stimulativnog dijela plaće radnicima, dana jednoglasno. 

 

 

Točka 8. Donošenje Zaključka o odabiru ponude za fotografiranje  

Točka 9. Donošenje Zaključka o odabiru ponude za snimanje završne svečanosti  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi primili materijal na stol. 

 Rasprava za točku 8. i točku 9. je spojena. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

   

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

  

 U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Zaključka o odabiru ponude za fotografiranje - Digitalni foto studio Fotokolor Vidović, 

I. G. Kovačića 4a, 40 000 Čakovec. 

 

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

Zaključak o odabiru ponude za fotografiranje - Digitalni foto studio Fotokolor Vidović, 

I. G. Kovačića 4a, 40 000 Čakovec, donesen jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Zaključka o odabiru ponude za snimanje završne svečanosti - Video studio „Orbis“, 

Vladimir Glavina, Strossmayerova 6, 40 000 Čakovec. 

 

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

Zaključak o odabiru ponude za snimanje završne svečanosti - Video studio „Orbis“, 

Vladimir Glavina, Strossmayerova 6, 40 000 Čakovec, donesen jednoglasno. 

 

 

Točka 10. Ostala pitanja 

 

  

 Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća da je zaprimljeno 119 zahtjeva za 

upis – 59 za jaslice i 60 za vrtić.   

 Ravnateljica navodi da je područni odjel „Vjeverica“ zaprimio donaciju u iznosu 

3.000,00 kuna od jedne obitelji.  

 Vrtić je bio uspješan na dječjoj olimpijadi - sveukupno je osvojeno drugo mjesto. 

 Završna svečanost će se održati 9. lipnja 2018. u 11,45 sati. 

  

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

17:35 sati.  
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KLASA: 003-02/18-01/8 

URBROJ: 2109-100-01-18-03 

Čakovec, 17. svibnja 2018. 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

 M.P. 


