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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

 

IZVOD IZ  

Z A P  I  S  N  I  K A 
 

s 57. sjednice Upravnog vijeća održane dana 7. veljače 2019. (četvrtak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/19-01/2, URBROJ: 2109-100-01-18-01 od 4. 

veljače 2019. 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. Aleksandra Tot, tajnik 

8. Danijela Fučko, voditelj računovodstva 

9. Milana Hozmec, sindikalni povjerenik 

 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovima Upravnog vijeća uz 

materijale dostavljeni: 

 

1. Skraćeni zapisnik s 56. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-02/19-01/1, URBROJ: 2109-100-01-19-03 

 

2. Zapisnik o pokušajima provale te nastaloj materijalnoj šteti - područni odjel 

„Pirgo“ 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi Upravnog vijeća primili na 

stol dopunu uz 1. točku Dnevnog reda.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća iznosi da će se o Zapisniku o pokušajima provale te 

nastaloj materijalnoj šteti - područni odjel „Pirgo“ raspravljati pod Točkom 4. „Ostala 

pitanja“. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 56. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/19-01/1, URBROJ: 2109-100-

01-19-03, od 22. siječnja 2019. 
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 „Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Skraćeni zapisnik s 56. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/19-01/1, URBROJ: 2109-100-01-19-03, usvojen jednoglasno.  

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 57. 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 ostvarivanju plana i programa rada i 

financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2018. 

2. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto voditelja 

računovodstva – rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje 

3. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja – rad na 

određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust  

4. Ostala pitanja  

 

 

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

i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2018. 

 

 Uvodno obrazloženje dale su ravnateljica Gordana Šoltić Siladi i Danijela Fučko. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća moli ravnateljicu da predloži raspodjelu financijskih 

sredstava te otvara raspravu. 

 Ravnateljica predlaže donošenje Odluke o raspodjeli rezultata na sljedeći način: 
 Višak prihoda poslovanja koristit će se: 130.000,00 kn za podmirenje troškova poslovanja 

Dječjeg vrtića "Cipelica" (pokriće materijalnih troškova, održavanje, kupnja didaktike, sanacija i  

adaptacija unutarnjeg prostora DV Cipelica). Ostalih 43.845,14 kn na višak prihoda od 

nefinancijske imovine.  
 

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

Vabec, Silvio Pintarić, Đurđica Golik i Milana Hozmec. 

  

 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 2018.  

 

 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 2018., donesena jednoglasno.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o raspodjeli rezultata -višak prihoda poslovanja koristit će se: 130.000,00 kn za podmirenje 

troškova poslovanja Dječjeg vrtića "Cipelica" (pokriće materijalnih troškova, održavanje, 
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kupnja didaktike, sanacija i  adaptacija unutarnjeg prostora DV Cipelica), i 43.845,14 kn na 

višak prihoda od nefinancijske imovine. 

 

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

o raspodjeli rezultata -višak prihoda poslovanja koristit će se: 130.000,00 kn za podmirenje 

troškova poslovanja Dječjeg vrtića "Cipelica" (pokriće materijalnih troškova, održavanje, 

kupnja didaktike, sanacija i  adaptacija unutarnjeg prostora DV Cipelica), i 43.845,14 kn na 

višak prihoda od nefinancijske imovine, donesena jednoglasno.  

 

 Danijela Fučko je napustila sjednicu Upravnog vijeća u 17:08. 

 

 

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

računovodstva – rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

Ravnateljica je pročitala Izvješće o provedenom postupku s rang listom kandidata te 

predložila kandidatkinju za zasnivanje radnog odnosa.  

 

 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 voditelja računovodstva – rad na određeno 

puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje s D.F. 

 

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

o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto voditelja računovodstva – rad na određeno 

puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje s D. F., donesena jednoglasno.  

 

 

Točka 3. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja – 

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

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

Ravnateljica je pročitala Izvješće o provedenom postupku s rang listom kandidata te 

predložila kandidatkinju za zasnivanje radnog odnosa.  

 

 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; zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust, s A. H. 

 

 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 bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust, s A. H., donesena 

jednoglasno.  
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Točka 4. Ostala pitanja 

 

 Upravno vijeće raspravlja o Zapisniku o pokušajima provale te nastaloj materijalnoj 

šteti - područni odjel „Pirgo“. 

  
 Natalija Vikert postavlja pitanja: 

 1. Da li su se u Dječjem vrtiću Cipelica provjerile sve diplome odgojnih radnika, s 

obzirom da i samo Ministarstvo znanosti i obrazovanja provjerava diplome te da li sve štima 

po tom pitanju? 

 2. Zašto na parkiralištu ispred virtića nije bio počišćen snijeg, s obzirom da je 

zaposleno pet domara? Smatra da uz pet zaposlenih domara parkiralište svakako treba biti 

počišćeno i to ne samo u Cipelici već i u svakom područnom odjelu.   

 Na prvo pitanje ravnateljica nije odgovorila. 

 Na drugo pitanje ravnateljica je odgovorila da postoji dogovor s ralicama da čiste 

parkirališta. Jedan dio su dužni čistiti domari, postoji i raspored organizacije.  

 Predrag Vabec postavlja pitanje čije ralice čiste parkirališta. 

 Ravnateljica iznosi da ima dogovor sa službom iz Grada. Nema informaciju čije su 

ralice.  

  

 

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

17:24 sati.  

 

KLASA: 003-02/19-01/2 

URBROJ: 2109-100-01-19-03 

Čakovec,  7. veljače 2019. 

 

 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

 M.P. 

 


