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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

IZVOD IZ  

Z A P  I  S  N  I  K A 
 

s 65. sjednice Upravnog vijeća održane dana 18. lipnja 2019.  (utorak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/19-01/11, URBROJ: 2109-100-01-19-01 od 

14. lipnja 2019. sazvao predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je sjednicu u 15.30 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 63. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/19-01/9, URBROJ: 2109-100-01-19-03 

2. Skraćeni zapisnik s 64. (telefonske) Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/19-01/10, URBROJ: 2109-100-01-19-01 

 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 63. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/19-01/9, URBROJ: 2109-100-

01-19-03, od 16. svibnja 2019. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 63. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/19-01/9, URBROJ: 2109-100-01-19-03, usvojen jednoglasno.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 64. (telefonske) 

sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/19-01/10, URBROJ: 

2109-100-01-19-01, od 6. lipnja 2019. 
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„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Skraćeni zapisnik s 64. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/19-01/10, URBROJ: 2109-100-01-19-01, usvojen jednoglasno.  

 

  

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 63. 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 upisima djece u Dječji vrtić Cipelica za pedagošku godinu 2019./2020.  

2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za korištenje prostora Dječjeg 

vrtića Cipelica  

3. Obavijest o organizaciji rada tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2019 

4. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2019.  

5. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja usluge za vrijeme provođenja mjera 

dezinsekcije i dezinfekcije u Dječjem vrtiću Cipelica  

6. 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“  

7. Donošenje Odluke o utvrđivanju prava radnika na prigodnu nagradu – naknadu za 

godišnji odmor za 2019.  

8. Razmatranje Zamolbe za proširenje mješovite skupine Ogledalce u pedagoškoj godini 

2019./2020.  

9. Ostala pitanja  

 

Točka 1. Izvješće o upisima djece u Dječji vrtić Cipelica za pedagošku godinu 

2019./2020. 

 

 Ravnateljica podnosi Izvješće o upisima djece u Dječji vrtić Cipelica za pedagošku 

godinu 2019./2020. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da se sjednici pridružio Predrag Vabec, 

predstavnik osnivača, u 16:36 sati. 

 

 

Točka 2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za korištenje prostora 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje.   

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 
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 U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi, Natalija Vikert, Silvio Pitntarić, 

Predrag Vabec i Aleksandra Tot.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o raspisivanju javnog natječaja za korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica, s time da 

se u točki VI. prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za korištenje prostora 

Dječjeg vrtića Cipelica iza riječi „tjedniku“ dodaju riječi „List Međimurje“. 

 

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

o raspisivanju javnog natječaja za korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica, donesena 

jednoglasno, s time da se točki VI. prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 

korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica iza riječi „tjedniku“ dodaju riječi „List 

Međimurje“. 

 

 

Točka 3. Obavijest o organizaciji rada tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2019. 

 

 Ravnateljica je obavijestila članove Upravnog vijeća o organizaciji rada tijekom 

mjeseca srpnja i kolovoza 2019.   

 

 

Točka 4. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 

2019. 

 

 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 imenovanju voditelja tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2019. 

 

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

o imenovanju voditelja tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2019., donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 5.  Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja usluge za vrijeme provođenja mjera 

dezinsekcije i dezinfekcije u Dječjem vrtiću Cipelica  

 

 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 oslobođenju plaćanja usluge za vrijeme provođenja mjera dezinsekcije i dezinfekcije u 

Dječjem vrtiću Cipelica. 

 

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

o oslobođenju plaćanja usluge za vrijeme provođenja mjera dezinsekcije i dezinfekcije u 

Dječjem vrtiću Cipelica, donesena jednoglasno. 
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Točka 6. 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“  

 

 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 temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na 

određeno nepuno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ s Helenom 

Horvat Marciuš. 

 

 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“ s Helenom 

Horvat Marciuš, donesena jednoglasno. 

 

Točka 7. Donošenje Odluke o utvrđivanju prava radnika na prigodnu nagradu – 

naknadu za godišnji odmor za 2019.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje uvodno obrazloženje te otvara raspravu.  

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o utvrđivanju prava radnika na prigodnu nagradu – naknadu za godišnji odmor za 

2019.  

 

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

o utvrđivanju prava radnika na prigodnu nagradu – naknadu za godišnji odmor za 

2019., donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 8. Razmatranje Zamolbe za proširenje mješovite skupine Ogledalce u pedagoškoj 

godini 2019./2020.  

 

 Ravnateljica je iznijela svoje mišljenje. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 

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

Pintarić, Đurđica Golik, Aleksandra Tot, 

   

 Upravno vijeće je jednoglasno donijelo zaključak da Dječji vrtić Cipelica, matični 

objekt, Vukovarska 15, Čakovec, trenutno nije u mogućnosti proširiti odgojno-obrazovnu 

skupinu „Ogledalce“.  
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 Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog dopune Dnevnog reda na 

način da se dodaje nova točka 9. koja glasi: „Davanje Suglasnosti za sklapanje Ugovora 

o radu s radnikom Tomislavom Volfom raspoređenim na radno mjesto domara radi 

izvršenja određenog posla“, a da dosadašnja točka 9. postane točka 10.  

 

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

jednoglasno dopunjen Dnevni red na način da se dodaje nova točka 9. koja glasi: 

„Davanje Suglasnosti za sklapanje Ugovora o radu s radnikom Tomislavom Volfom 

raspoređenim na radno mjesto domara radi izvršenja određenog posla“, a dosadašnja 

točka 9. postaje točka 10.  

 

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

2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za korištenje prostora Dječjeg 

vrtića Cipelica  

3. Obavijest o organizaciji rada tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2019; 

4. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2019.  

5. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja usluge za vrijeme provođenja mjera 

dezinsekcije i dezinfekcije u Dječjem vrtiću Cipelica  

6. 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“  

7. Donošenje Odluke o utvrđivanju prava radnika na prigodnu nagradu – naknadu za 

godišnji odmor za 2019.  

8. Razmatranje Zamolbe za proširenje mješovite skupine Ogledalce u pedagoškoj godini 

2019./2020.  

9. Davanje Suglasnosti za sklapanje Ugovora o radu s radnikom Tomislavom Volfom 

raspoređenim na radno mjesto domara radi izvršenja određenog posla 

10. Ostala pitanja  

 

 

Točka 9. Davanje Suglasnosti za sklapanje Ugovora o radu s radnikom raspoređenim na 

radno mjesto domara radi izvršenja određenog posla 

 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Suglasnosti za sklapanje Ugovora o radu s radnikom Tomislavom Volfom raspoređenim 

na radno mjesto domara radi izvršenja određenog posla. 
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 Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Suglasnost za sklapanje Ugovora o radu s radnikom Tomislavom Volfom raspoređenim 

na radno mjesto domara radi izvršenja određenog posla, dana jednoglasno. 

 

 

Točka 10. Ostala pitanja 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća moli ravnateljicu da za sljedeću sjednicu Upravnog 

vijeća pripremi izvještaj o sigurnosti u kompletnoj ustanovi.  

 

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

16:50 sati.  

 

 

KLASA: 003-02/19-01/11 

URBROJ: 2109-100-01-19-03 

Čakovec, 18. lipnja 2019. 

 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

M.P. 

 


