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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

SKRAĆENI 

Z A P  I  S  N  I  K 
 

s 46. sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. kolovoza 2018. (četvrtak) u 

prostorijama Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/18-01/13, URBROJ: 2109-100-01-18-01 od 

27. kolovoza 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 (točka 1. i 2.) 

9. Radovan Zadravec, viši stručni referent za javnu nabavu i zaštitu na radu 

(točka 3.) 

 

Članovima Upravnog vijeća uz materijale se dostavlja: 

1. Skraćeni zapisnik s 44. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/18-01/9, URBROJ: 2109-100-01-18-03 

2. Skraćeni zapisnik s 45. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica KLASE: 003-02/18-01/12, URBROJ: 2109-100-01-18-01 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 44. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/18-01/9, URBROJ: 2109-100-

01-18-03, od 23. srpnja 2018. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 44. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/18-01/9, URBROJ: 2109-100-01-18-03, usvojen jednoglasno. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 45. (telefonske) 

sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/18-01/12, URBROJ: 

2109-100-01-18-01, od 21. kolovoza 2018. 
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„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Skraćeni zapisnik s 45. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/18-01/12, URBROJ: 2109-100-01-18-01, usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi primili na stol Prijedlog dopune 

Dnevnog reda na način da se dodaje nova točka 11. koja glasi: „Donošenje Odluke o 

prestanku radnog odnosa radnici: 

 a) Dubravki Košir 

 b) Melaniji Kolmanić“, a dosadašnja točka 11. postaje točka 12. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog dopune Dnevnog reda 

na način da se dodaje nova točka 11. koja glasi: „Donošenje Odluke o prestanku radnog 

odnosa radnici: 

 a) Dubravki Košir 

 b) Melaniji Kolmanić“, a dosadašnja točka 11. postaje točka 12. 

 

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

Prijedlog dopune Dnevnog reda na način da se dodaje nova točka 11. koja glasi: 

„Donošenje Odluke o prestanku radnog odnosa radnici: 

 a) Dubravki Košir 

 b) Melaniji Kolmanić“, a dosadašnja točka 11. postaje točka 12., usvojen 

jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje dopunjeni Dnevni red s 44. 

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 Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju plana financijskog poslovanja 

Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje 1.1.2018. do 30.6.2018.  

2. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana financijskog poslovanja Dječjeg 

vrtića Cipelica za 2018.  

3. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 

2018.  

4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg 

vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2017./2018.  

5. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja matičnog objekta i 

područnih odjela  

6. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa  za radno mjesto: 

 a) odgojitelja – rad na određeno puno radno vrijeme (novootvoreni poslovi) 

b) pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i pratnju - rad na određeno puno radno vrijeme 

(novootvoreni poslovi) 

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

radnicom Anom Pucko 

8. Davanje Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće  

9. Davanje Suglasnosti na Odluku o odobrenju korištenja neplaćenog dopusta  
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10. Donošenje Odluke o odabiru osiguravajućeg društva za osiguranje djece u pedagoškoj 

godini 2017./2018.  

11. Donošenje Odluke o prestanku radnog odnosa radnici: 

a) Dubravki Košir 

b) Melaniji Kolmanić 

12. Ostala pitanja 

 
Točka 1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju plana financijskog 

poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje 1.1.2018. do 30.6.2018.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća iznosi da je financijsko izvršenje uredno, stanje je 

korektno.  

 Ravnateljica i Blaženka Juričić su dale uvodno obrazloženje. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 

 U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi, Natalija Vikert i Blaženka Juričić. 

 

  Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o usvajanju Izvještaja o izvršenju plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica 

za razdoblje 1.1.2018. do 30.6.2018.  

 

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

o usvajanju Izvještaja o izvršenju plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica 

za razdoblje 1.1.2018. do 30.6.2018., donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana financijskog poslovanja 

Dječjeg vrtića Cipelica za 2018.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ voditeljici računovodstva. 

 Blaženka Juričić 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 usvajanju Rebalansa Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2018.  

 

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

o usvajanju Rebalansa Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2018., 

donesena jednoglasno. 

 

 Blaženka Juričić napustila je sjednicu u 16:36 sati 
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Točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica 

za 2018.  

 

 Sjednici se pridružio Radovan Zadravec u 16:38 h.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ višem stručnom referentu za javnu nabavu i 

zaštitu na radu. 

 Radovan Zadravec je dao uvodno obrazloženje. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

  

 U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Predrag Vabec i Radovan Zadravec. 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o usvajanju Rebalansa Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2018.  

 

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

o usvajanju Rebalansa Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2018., donesena 

jednoglasno. 

 

 Radovan Zadravec napustio je sjednicu u 16:44 sati 

 

 

Točka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada 

Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2017./2018.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je obrazložila Izvještaj o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg 

vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2017./2018.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

  

 U raspravi su sudjelovali: Silvio Pintarić i Đurđica Golik. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za 

pedagošku godinu 2017./2018.  

 

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

Odluka o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića 

Cipelica za pedagošku godinu 2017./2018., donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 5.  Donošenje Odluke o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja matičnog 

objekta i područnih odjela  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je predložila imenovanje voditelja i zamjenika voditelja. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 
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 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja matičnog objekta i područnih odjela. 

 

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

Odluka o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja matičnog objekta i područnih 

odjela, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 6. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa  za radno mjesto: 

 a) odgojitelja – rad na određeno puno radno vrijeme (novootvoreni poslovi) 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 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 – rad na određeno puno radno 

vrijeme (novootvoreni poslovi), s Ivanom Križaić. 

 

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

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

vrijeme (novootvoreni poslovi), s Ivanom Križaić, donesena jednoglasno. 

 

 

b) pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i pratnju - rad na određeno puno radno 

vrijeme (novootvoreni poslovi) 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i 

pratnju - rad na određeno puno radno vrijeme (novootvoreni poslovi), s Ribanom 

Horvat. 

 

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

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i 

pratnju – rad na određeno puno radno vrijeme (novootvoreni poslovi), s Ribanom 

Horvat, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 7. Davanje Suglasnosti za sklapanje ugovora o radu na neodređeno puno radno 

vrijeme s radnicom A. P. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je predložila sklapanje ugovora. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

  

 U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi i Aleksandra Tot. 
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 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i 

pratnju - rad na određeno puno radno vrijeme (novootvoreni poslovi), s Ribanom 

Horvat. 

 

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

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i 

pratnju – rad na određeno puno radno vrijeme (novootvoreni poslovi), s Ribanom 

Horvat, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 8. Davanje Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici.  

Ravnateljica predlaže isplatu stimulativnog dijela plaće. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 

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

Vabec, Đurđica Golik i Aleksandra Tot. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće. 

 

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

Suglasnost za isplatu stimulativnog dijela plaće, dana jednoglasno. 

                         

Točka 9. Davanje Suglasnosti na Odluku o odobrenju korištenja neplaćenog dopusta  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici.  

 Ravnateljica navodi da je zaprimljen zahtjev za korištenje neplaćenog dopusta. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Suglasnosti na Odluku o odobrenju korištenja neplaćenog dopusta. 

 

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

Suglasnost na Odluku o odobrenju korištenja neplaćenog dopusta, dana jednoglasno. 

    

 

Točka 10. Donošenje Odluke o odabiru osiguravajućeg društva za osiguranje djece u 

pedagoškoj godini 2017./2018.  
 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 

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

Vabec i Silvio Pintarić. 
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 Ravnateljica iznosi da će članovi Upravnog vijeća elektronskom poštom primiti 

materijale. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara  raspravu i konstatira da će se o točki odlučivati 

na posebnoj telefonskoj sjednici Upravnog vijeća.  

 

 

Točka 11. Donošenje Odluke o prestanku radnog odnosa radnici: 

a) Dubravki Košir 

b) Melaniji Kolmanić 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Ravnateljica je dala uvodno obarzloženje.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prestanku 

radnog odnosa radnici Dubravki Košir. 

 

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

o prestanku radnog odnosa radnici Dubravki Košir, donesena jednoglasno. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o prestanku 

radnog odnosa radnici Melaniji Kolmanić. 

 

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

o prestanku radnog odnosa radnici Melaniji Kolmanić, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 12. Ostala pitanja 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica izvještava članove da je ove godine u 7. i 8. mjesecu bilo jako puno 

djece, gotovo 2 skupine više nego proteklih godina. 

 Natalija Vikert navodi da preispituje odluku o tome da se radi za vrijeme dezinfekcije i 

dezinsekcije. Smatra da bi ipak trebalo očistiti u prostore u miru. 

 

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

18:01 sati.  

 

KLASA: 003-02/18-01/13 

URBROJ: 2109-100-01-18-03 

Čakovec, 30. kolovoza 2018. 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

 M.P. 


