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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

SKRAĆENI 

Z A P  I  S  N  I  K 
 

s 44. sjednice Upravnog vijeća održane dana 23. srpnja 2018. (ponedjeljak) u 

prostorijama Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/18-01/11, URBROJ: 2109-100-01-18-01 od 

20. srpnja 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. Silvio Pintarić, predstavnik roditelja  

4. Đurđica Golik, predstavnica radnika 

5. Gordana Šoltić Siladi, ravnatelj 

6.  Tot Aleksandra, tajnik 

7.  Milana Stanivuković 

 

 Predrag Vabec, predstavnik osnivača, sjednici prisustvuje te sudjeluje u glasovanju 

putem telefonskog poziva. 

 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi uz materijale primili: 

1. Skraćeni zapisnik s 42. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

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

2. Skraćeni zapisnika s 43. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica KLASE: 003-02/18-01/10, URBROJ: 2109-100-01-18-01  

  

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 42. sjednice 

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

01-18-03, od 27. lipnja 2018. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 42. 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 43. (telefonske) 

sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/18-01/10, URBROJ: 

2109-100-01-18-01, od 4. srpnja 2018. 
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„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Skraćeni zapisnik s 43. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/18-01/10, URBROJ: 2109-100-01-18-01, usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje 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 davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica temeljem 

javnog natječaja  

2. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja; rad na 

određeno puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust  

3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja 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) 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju povjerenstava za 

provedbu natječaja   

5. Ostala pitanja 

 
Točka 1. Donošenje Odluke o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica 

temeljem javnog natječaja  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su pristigle ponude na stolu i da će ih 

otvoriti Aleksandra Tot. 

 Aleksandra Tot otvorila je pristigle ponude.  

 Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se prihvate ponude svih ponuditelja, a da 

ravnatelj posebnom odlukom, a u suradnji sa školama stranih jezika, odredi vrijeme i raspored 

korištenja prostora po područnim odjelima.  

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Ravnateljica iznosi da vrtić ima jako dobrih iskustava sa sve tri škole stranih jezika. 

Svaka je imala svoju grupu po područnim odjelima.  

 

  Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica temeljem javnog natječaja. 

 

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

o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica temeljem javnog natječaja, 

donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 2. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja; 

rad na određeno puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust  

 



 

3 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

Aleksandra Tot i Milana Stanivuković.  

  

 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, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust s Dubravkom Košir. 

 

 „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, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust, s Dubravkom Košir donesena 

jednoglasno. 

 

 

Točka 3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja 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) 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

  

 U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi i Milana Stanivuković.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

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

vrijeme (novootvoreni poslovi). 
 

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

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

vrijeme (novootvoreni poslovi), donesena jednoglasno. 

 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o raspisivanju natječaja za pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i pratnju - rad na 

određeno puno radno vrijeme (novootvoreni poslovi). 

 

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

o raspisivanju natječaja za pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i pratnju - rad na 

određeno puno radno vrijeme (novootvoreni poslovi), donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju 

povjerenstava za provedbu natječaja   

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 
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 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 izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju povjerenstava za provedbu natječaja. 

 

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

o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju povjerenstava za provedbu natječaja, 

donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 5. Ostala pitanja 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća da će se početkom mjeseca rujna 

raspisati natječaj u svrhu obnavljanja  matičnog objekta.  

 

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

16:35 sati.  

 

KLASA: 003-02/18-01/11 

URBROJ: 2109-100-01-18-03 

Čakovec, 23. srpnja 2018. 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

 M.P. 


