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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

 

IZVOD IZ 

Z A P  I  S  N  I  K A 
 

s 61. sjednice Upravnog vijeća održane dana 3. travnja 2019. (srijeda) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/19-01/7, URBROJ: 2109-100-01-19-01 od 28. 

ožujka 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. Milana Hozmec, sindikalni povjerenik 

 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi Upravnog vijeća uz 

materijale primili: 

1. Skraćeni zapisnik s 59. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-02/19-01/5, URBROJ: 2109-100-01-19-03 

2. Skraćeni zapisnik s 60. telefonske sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica KLASE: 003-02/19-01/6, URBROJ: 2109-100-01-19-01 

3. Mišljenje stručnog tima o mogućnostima produljenja ugovorenog roka boravka 

djeteta M.K. KLASE: 053-02/19-01/4, URBROJ: 2109-100-19-01-03  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje, Skraćeni zapisnik s 59. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/19-01/5, URBROJ: 2109-100-

01-19-03, od 12. ožujka 2019. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 59. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/19-01/5, URBROJ: 2109-100-01-19-03, usvojen jednoglasno.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje, Skraćeni zapisnik s 60. telefonske 

sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/19-01/6, URBROJ: 

2109-100-01-19-01, od 20. ožujka 2019. 
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„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je, 

Skraćeni zapisnik s 60. telefonske sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/19-01/6, URBROJ: 2109-100-01-19-01 usvojen jednoglasno. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi primili na stol Prijedlog 

dopune Dnevnog reda na način da se dodaje nova točka 5. koja glasi: „Davanje 

Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće“, a da dosadašnja točka 5. postane 

točka 6.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog dopune Dnevnog reda na 

način da se dodaje nova točka 5. koja glasi: „Davanje Suglasnosti za isplatu 

stimulativnog dijela plaće“, a da dosadašnja točka 5. postane točka 6.  

 

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

jednoglasno dopunjen Dnevni red na način da se dodaje nova točka 5. koja glasi: 

„Davanje Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće“ a dosadašnja točka 5. 

postaje točka 6. 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog dopune Dnevnog reda

 na način da se doda nova točka 6. koja glasi: „Donošenje Odluke o Zamolbi 

roditelja-korisnika usluge o produljenju ugovorenog roka boravka djeteta u vrtiću“, a 

da dosadašnja točka 6. postane točka 7.  

 

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

jednoglasno dopunjen Dnevni red na način da se dodaje nova točka 6. koja glasi: 

„Donošenje Odluke o Zamolbi roditelja-korisnika usluge o produljenju ugovorenog 

roka boravka djeteta u vrtiću“ a dosadašnja točka 6. postaje točka 7. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća navodi da još postoji mogućnost dopune Dnevnog reda u 

toku sjednice te moli članove Upravnog vijeća za razumijevanje.  

  

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje dopunjeni Dnevni red s 61. 

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 objavi Obavijesti o upisima djece u Dječji vrtić Cipelica za 

pedagošku godinu 2019./2020.  

2. Izvješće o izboru članova Komisije za provedbu upisa u Dječji vrtić Cipelica  

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju prava radnika na dar u naravi  

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

a)  stručnog suradnika defektologa - rad na određeno puno radno vrijeme u okviru 

projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“; novootvoreni poslovi 

b)  odgojitelja - rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje  

c)  odgojitelja - rad na određeno puno radno vrijeme; novootvoreni poslovi  

d)  odgojitelja – rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena privremeno odsutnog 

radnika 

e)  spremačice 1 - rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje  

5. Davanje Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće 
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6. Donošenje Odluke o Zamolbi roditelja-korisnika usluge o produljenju ugovorenog 

roka boravka djeteta u vrtiću 

7. Ostala pitanja  

 

 

Točka 1. Donošenje Odluke o objavi Obavijesti o upisima djece u Dječji vrtić Cipelica za 

pedagošku godinu 2019./2020. 

 

Uvodno obrazloženje dala je ravnateljica. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

Aleksandra Tot. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o objavi Obavijesti o upisima djece u Dječji vrtić Cipelica za pedagošku godinu 

2019./2020., s time da se u točki IV. i točki V. prijedloga Obavijesti o upisima djece u 

Dječji vrtić Cipelica za pedagošku godinu 2019./2020. brišu riječi „ukoliko ga Vrtić ne 

može pribaviti putem mrežne aplikacije“. 

 

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

o objavi Obavijesti o upisima djece u Dječji vrtić Cipelica za pedagošku godinu 

2019./2020., donesena jednoglasno, s time da se u točki IV. i točki V. prijedloga Obavijesti 

o upisima djece u Dječji vrtić Cipelica za pedagošku godinu 2019./2020. brišu riječi 

„ukoliko ga Vrtić ne može pribaviti putem mrežne aplikacije“. 

 

 

Točka 2. Izvješće o izboru članova Komisije za provedbu upisa u Dječji vrtić Cipelica  

 

 Ravnateljica je podnijela Izvješće o izboru članova Komisije za provedbu upisa u 

Dječji vrtić Cipelica. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 

Točka 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju prava radnika na dar u naravi  

 

Uvodno obrazloženje dala je ravnateljica. 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o utvrđivanju prava radnika na dar u naravi. 

 

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

o utvrđivanju prava radnika na dar u naravi, donesena jednoglasno.  
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Točka 4. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno 

mjesto: 

a)  stručnog suradnika defektologa - rad na određeno puno radno vrijeme u 

okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“; novootvoreni poslovi 

 

 Ravnateljica je predložila kandidata 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 temeljem natječaja za radno mjesto stručnog suradnika 

defektologa - rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj 

mjeri“; novootvoreni poslovi, s M. G. L.  

 

 

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

o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto stručnog suradnika 

defektologa - rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj 

mjeri“; novootvoreni poslovi, s M. G. L., donesena jednoglasno.  

 

 

b)  odgojitelja - rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje  

  

 Ravnateljica je predložila kandidata 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 temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na 

određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje, s M. S.  

 

 

 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, s M. S., donesena jednoglasno.  

 

 

c)  odgojitelja - rad na određeno puno radno vrijeme; novootvoreni poslovi  

 

 Ravnateljica je predložila kandidata za zasnivanje radnog odnosa. . 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 

 U raspravi su sudjelovali:  Gordana Šoltić Siladi, Natalija Vikert, Đurđica Golik i 

Aleksandra Tot.  

 

 Nitko više 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; novootvoreni poslovi, s J. G.  
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 Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka 

o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za mjesto odgojitelja – rad na određeno 

puno radno vrijeme; novootvoreni poslovi, s J. G., donesena jednoglasno.  

 

d)  odgojitelja – rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena privremeno odsutnog 

radnika 

 

Ravnateljica je predložila kandidata za zasnivanje radnog odnosa.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali:  Gordana Šoltić Siladi i Đurđica Golik. 

 

 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 privremeno odsutnog radnika, s Ivanom Vučak-

Petek.  

 

 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 privremeno odsutnog radnika, s Ivanom Vučak-

Petek, donesena jednoglasno.  

 

 

e)  spremačice 1 - rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje  

 

 Ravnateljica je predložila kandidata za zasnivanje radnog odnosa. . 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 

 U raspravi su sudjelovali:  Gordana Šoltić Siladi, Natalija Vikert, Đurđica Golik i 

Aleksandra Tot.  

 

 Nitko više nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto spremačice 1 – rad na 

određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje, s Jelenom Kodba.  

 

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

o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto spremačice 1 – rad na 

određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje, s Jelenom Kodba, donesena 

jednoglasno.  

 

 

Točka 5. Davanje Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

Ravnateljica predlaže da se radnicama isplati stimulativni dio plaće sukladno 

prijedlogu koji su članovi Upravnog vijeća primili na stol.  

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

  



 

6 

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

Đurđica Golik i Aleksandra Tot. 

 

 Nitko više nije tražio riječ. 

 

 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.  

 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća predlaže dopunu Dnevnog reda na način da se doda 

nova točka 6. koja glasi: „Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto 

odgojitelja – rad na određeno nepuno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj 

mjeri“ – 2 izvršitelja“, a točka 6. i 7. postaju točka 7. i 8.  

 

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

jednoglasno dopunjen Dnevni red na način da se dodaje točka 6. koja glasi: „Donošenje 

Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na određeno nepuno 

radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ – 2 izvršitelja“, a točka 6. i 7. 

postaju točka 7. i 8.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje dopunjeni Dnevni red s 61. 

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 objavi Obavijesti o upisima djece u Dječji vrtić Cipelica za 

pedagošku godinu 2019./2020.  

2. Izvješće o izboru članova Komisije za provedbu upisa u Dječji vrtić Cipelica  

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju prava radnika na dar u naravi  

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

a)  stručnog suradnika defektologa - rad na određeno puno radno vrijeme u okviru 

projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“; novootvoreni poslovi 

b)  odgojitelja - rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje  

c)  odgojitelja - rad na određeno puno radno vrijeme; novootvoreni poslovi  

d)  odgojitelja – rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena privremeno odsutnog 

radnika 

e)  spremačice 1 - rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje  

5. Davanje Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće 

6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na 

određeno nepuno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ – 2 

izvršitelja 

7. Donošenje Odluke o Zamolbi roditelja-korisnika usluge o produljenju ugovorenog 

roka boravka djeteta u vrtiću 

8. Ostala pitanja  
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Točka 6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad 

na određeno nepuno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ – 2 

izvršitelja 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica predlaže raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na 

određeno nepuno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ – 2 izvršitelja.  

 

 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 odgojitelja – rad na određeno nepuno radno 

vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ – 2 izvršitelja.  

 

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

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

vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ – 2 izvršitelja, donesena jednoglasno.  

 

 

Točka 7. Donošenje Odluke o Zamolbi roditelja-korisnika usluge o produljenju 

ugovorenog roka boravka djeteta u vrtiću 

 

 Uvodno obrazloženje dale su ravnateljica Gordana Šoltić Siladi i Aleksandra Tot. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o odbijanju Zamolbe roditelja-korisnika usluge o produljenju ugovorenog roka boravka 

djeteta u vrtiću.  

 

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

o odbijanju Zamolbe roditelja-korisnika usluge o produljenju ugovorenog roka boravka 

djeteta u vrtiću, donesena jednoglasno.  

 

 

Točka 9. Ostala pitanja 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica odgovora na pitanje Natalije Vikert vezano uz provjeru diploma i 

svjedodžbi – prema Odluci o utvrđivanju visine naknade za provjeru vjerodostojnosti 

diploma/svjedodžbi Učiteljskog fakulteta od 1. travnja 2014. provjera se naplaćuje 125,00 

kuna po pojedinoj provjeri diplome/svjedodžbe. 

   

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

17:13 sati.  
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KLASA: 003-02/19-01/7 

URBROJ: 2109-100-01-19-03 

Čakovec, 3. travnja 2019. 

 

 

 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

M.P. 

 


