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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

 

I Z V O D   I Z 

Z A P  I  S  N  I  K A 
 
s 62. sjednice Upravnog vijeća održane dana 18.travnja2019. (četvrtak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE:003-02/19-01/8, URBROJ:2109-100-01-19-01od 15. 

travnja 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 

 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi Upravnog vijeća uz 

materijale primili: 

1. Skraćeni zapisnik s 61. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-02/19-01/7, URBROJ: 2109-100-01-19-03 

2. Suglasnost Gradskog vijeća na Izvještaj o ostvarivanju Plana i Programa rada i 

financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2018. KLASE: 401-01/19-

01/22, URBROJ: 2109-100-01-19-01  

3. Odluka Upravnog vijeća KLASE: 053-02/19-01/4, URBROJ: 2109-100-01-19-03 

sa 61. sjednice  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje, Skraćeni zapisnik s 61. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/19-01/7, URBROJ: 2109-100-

01-19-03, od 3. travnja 2019. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 61. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/19-01/7, URBROJ: 2109-100-01-19-03, usvojen jednoglasno.  
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 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi primili na stol prijedlog 

Dopune Dnevnog reda na način da se dodaje nova točka 4. koja glasi: „Davanje 

Suglasnosti za sklapanje Ugovora o radu s radnikom raspoređenim na radno mjesto 

domara radi izvršenja određenog posla“, a da dosadašnja točka 4. postane točka 5. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Dopune Dnevnog reda na 

način da se dodaje nova točka 4. koja glasi: „Davanje Suglasnosti za sklapanje Ugovora 

o radu s radnikom raspoređenim na radno mjesto domara radi izvršenja određenog 

posla“, a da dosadašnja točka 4. postane točka 5.  

 

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

jednoglasno dopunjen Dnevni red na način da se dodaje nova točka 4. koja glasi: 

„Davanje Suglasnosti za sklapanje Ugovora o radu s radnikom raspoređenim na radno 

mjesto domara radi izvršenja određenog posla“ a dosadašnja točka 4. postaje točka 5. 

  

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje dopunjeni Dnevni red s 62. 

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

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

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

Vašoj mjeri“ - 2 izvršitelja   

3. Donošenje Odluke o povećanju koeficijenta složenosti radnog mjesta temeljem 

Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja  Hrvatske za 

Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica Čakovec KLASE: 023-07/19-01/14, 

URBROJ: 2109-100-01-19-07 

4. Davanje Suglasnosti za sklapanje Ugovora o radu s radnikom raspoređenim na radno 

mjesto domara radi izvršenja određenog posla 

5. Ostala pitanja  

 

 

Točka 1. Izvješće o izboru člana Komisije za provedbu upisa u Dječji vrtić Cipelica 

 

Ravnateljica podnosi Izvješće o izboru člana Komisije za provedbu upisa u Dječji vrtić 

Cipelica. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 
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Točka 2. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem 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 je predložila kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na određeno 

nepuno radno vrijeme za radno mjesto odgojitelja. 

 

 Aleksandra Tot predlaže da se u točki II. iza broja „2019.“ doda zarez i riječi: „a 

prestaje dana 4. ožujka 2021.“.  

 

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

izvršitelja, s Martinom Pintarić i Martinom Ceferin, s time da se u točki II. iza broja 

„2019.“ doda zarez i riječi: „a prestaje dana 4. ožujka 2021.“.  

 

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

izvršitelja, s Martinom Pintarić i Martinom Ceferin, donesena jednoglasno, s time da se u 

točki II. iza broja „2019.“ doda zarez i riječi: „a prestaje dana 4. ožujka 2021.“.  

 

 

Točka 3. Donošenje Odluke o povećanju koeficijenta složenosti radnog mjesta temeljem 

Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja  Hrvatske za 

Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica Čakovec KLASE: 023-07/19-01/14, URBROJ: 

2109-100-01-19-07 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća iznosi da je u razgovoru s osnivačem dogovoreno 

povećanje od 10%, te on predlaže isto. Primjena tog povećanja bi išla od 01. travnja 2019.  od 

kojeg dana se primjenjuje i kolektivni ugovor.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

Golik. 

 

 Nitko više nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o povećanju koeficijenta složenosti radnog mjesta temeljem Kolektivnog ugovora za 

djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja  Hrvatske za Dječji vrtić Cvrčak i Dječji 

vrtić Cipelica Čakovec KLASE: 023-07/19-01/14, URBROJ: 2109-100-01-19-07. 

 

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

o povećanju koeficijenta složenosti radnog mjesta temeljem Kolektivnog ugovora za 

djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja  Hrvatske za Dječji vrtić Cvrčak i Dječji 

vrtić Cipelica Čakovec KLASE: 023-07/19-01/14, URBROJ: 2109-100-01-19-07, 

donesena jednoglasno.  
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Točka 4. Davanje Suglasnosti za sklapanje Ugovora o radu s radnikom raspoređenim na 

radno mjesto domara radi izvršenja određenog posla 

 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje uvodno obrazloženje te otvara raspravu. 

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

Pintarić. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Suglasnosti za sklapanje Ugovora o radu s radnikom raspoređenim na radno mjesto 

domara radi izvršenja određenog posla, s time da se točka II. prijedloga Suglasnosti 

mijenja i glasi: „Ugovor o radu iz prethodne točke ove Suglasnosti sklapa se s danom 

23.4.2019., a prestaje 23.5.2019., uz mogućnost produljenja radi izvršenja posla iz 

prethodne točke ove Suglasnosti, a najkasnije na rok do 30.06.2019.“  
 

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

Suglasnost za sklapanje Ugovora o radu s radnikom raspoređenim na radno mjesto 

domara radi izvršenja određenog posla, dana jednoglasno, s time da se točka II. prijedloga 

Suglasnosti mijenja i glasi: „Ugovor o radu iz prethodne točke ove Suglasnosti sklapa se 

s danom 23.4.2019., a prestaje 23.5.2019., uz mogućnost produljenja radi izvršenja posla 

iz prethodne točke ove Suglasnosti, a najkasnije na rok do 30.06.2019.“ 

 

 

Točka 5. Ostala pitanja 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

 

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

17:13 sati.  

 

KLASA: 003-02/19-01/8 

URBROJ: 2109-100-01-19-01 

Čakovec, 18. travnja 2019. 

 

 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

M.P. 

 


