DJEČJI VRTIĆ CIPELICA
UPRAVNO VIJEĆE
VUKOVARSKA 15
ČAKOVEC

IZVOD IZ
ZAP I S N I KA
s 67. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. kolovoza 2019. (četvrtak) u
prostorijama Dječjeg vrtića Cipelica

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/19-01/13, URBROJ: 2109-100-01-19-01 od
26. kolovoza 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.
Blaženka Juričić, voditelj računovodstva
9.
Radovan Zadravec, viši stručni referent za zaštitu na radu i javnu nabavu
Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi Upravnog vijeća uz
materijale primili:
1. Skraćeni zapisnik s 65. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica
KLASE: 003-02/19-01/11, URBROJ: 2109-100-01-19-03
2. Skraćeni zapisnik s 66. (telefonske) Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica
KLASE: 003-02/19-01/12, URBROJ: 2109-100-01-19-01
3. Zapisnik inspekcijskog nadzora KLASE: UP/I-600-04/19-01/00068,
URBROJ: 533-07-19-0001, Rješenje KLASE: UP/I-600-04/19-01/00068,
URBROJ: 533-07-19-0002 i Rješenje KLASE: UP/I-600-04/19-01/00068,
URBROJ: 533-07-19-0008
Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 65. sjednice
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/19-01/11, URBROJ: 2109-10001-19-03, od 18. lipnja 2019.
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je
Skraćeni zapisnik s 65. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 00302/19-01/11, URBROJ: 2109-100-01-19-03, usvojen jednoglasno.
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Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 66. (telefonske)
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/19-01/12, URBROJ: 2109-10001-19-01, 26. srpnja 2019.
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je
usvajanje Skraćeni zapisnik s 66. (telefonske) Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica
KLASE: 003-02/19-01/12, URBROJ: 2109-100-01-19-01, usvojen jednoglasno.
Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se točka 7. „Donošenje Odluke o odabiru
osiguravajućeg društva za osiguranje djece u pedagoškoj godini 2019./2020.“ skine s
Dnevnog reda, a da dosadašnje točke 8., 9., 10., 11. i 12. postanu točke 7., 8., 9., 10. i 11.
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je točka 7.
„Donošenje Odluke o odabiru osiguravajućeg društva za osiguranje djece u pedagoškoj
godini 2019./2020.“ jednoglasno skinuta s Dnevnog reda, a dosadašnje točke 8., 9., 10.,
11. i 12. postaju točke 7., 8., 9., 10. i 11.
Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se za iduću sjednicu pripremi tabela s
ponudama osiguravajućih društava.
Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje izmijenjeni Dnevni red s 67.
sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica.
„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je
jednoglasno usvojen sljedeći:

DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana financijskog poslovanja
Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje 1.1.2019. do 30.6.2019.
2. Donošenje Odluke o usvajanju I. Rebalansa Plana financijskog poslovanja Dječjeg
vrtića Cipelica za 2019.
3. Donošenje Odluke o usvajanju I. Rebalansa Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za
2019.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg
vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2018./2019.
5. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja matičnog objekta i
područnih odjela za pedagošku godinu 2019./2020.
6. Donošenje Odluke o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica temeljem
javnog natječaja
7. Davanje Suglasnosti za sklapanje ugovora o radu na neodređeno puno radno vrijeme s
radnicom Ribanom Horvat
8. Davanje Suglasnosti za sklapanje aneksa ugovora o radu s radnicom Ivanom Križaić
zbog produljenja ugovorenog trajanja ugovora o radu
9. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto stručnog suradnika
defektologa – rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj
mjeri“
10. Razmatranje Zamolbe sindikalnog povjerenika o isplati neoporezivog iznosa, prigodne
nagrade
11. Ostala pitanja
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Točka 1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana financijskog
poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje 1.1.2019. do 30.6.2019.
Uvodno obrazloženje dale su ravnateljica i voditeljica računovodstva.
Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi, Natalija Vikert, Predrag
Vabec, Silvio Pintarić, Blaženka Juričić i Aleksandra Tot.
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke
o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica
za razdoblje 1.1.2019. do 30.6.2019.
Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka
o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica
za razdoblje 1.1.2019. do 30.6.2019., donesena jednoglasno.
Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju I. Rebalansa Plana financijskog poslovanja
Dječjeg vrtića Cipelica za 2019.
Uvodno obrazloženje dale su ravnateljica i voditeljica računovodstva.
Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.
Nitko nije tražio riječ.
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke
o usvajanju I. Rebalansa Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2019.
Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka
o usvajanju I. Rebalansa Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2019.,
donesena jednoglasno.
Blaženka Juričić napustila je sjednicu Upravnog vijeća u 16:46 sati.
Točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju I. Rebalansa Plana nabave Dječjeg vrtića
Cipelica za 2019.
Uvodno obrazloženje dali su ravnateljica i viši stručni referent za zaštitu na radu i
javnu nabavu.
Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Natalilja Vikert i Radovan Zadravec.
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke
o usvajanju I. Rebalansa Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2019.
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Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka
o usvajanju I. Rebalansa Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2019., donesena
jednoglasno.
Radovan Zadravec napustio je je sjednicu Upravnog vijeća u 16:58 sati.
Točka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada
Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2018./2019.
Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici.
Ravnateljica iznosi da je na sjednici Odgojiteljskog vijeća usvojen prijedlog Izvještaja
o ostvarivanju plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019. Navodi da želi
pohvaliti sve kolegice, odgojno-obrazovne djelatnike; odgojitelje, medicinske sestre, sve
stručne službe, tajnicu, pedagoginju koji su sudjelovali u izradi ovog Izvještaja. Izvještaj
svake godine ima sve više i više stranica, što znači da se sve više i više radi u našoj ustanovi.
Što se tiče ustrojstva rada nabrojeni su podaci po datumima. Nabrojena je sva organizacija
rada u tabelama. Isto tako, postoji tabela u kojoj je naveden broj djece s 30.6. i s 31.12., pa se
vidi razlika u broju djece zbog ispisa školaraca u šestom mjesecu. Radno vrijeme vrtića i
jaslica te odgojnih djelatnika je posloženo prema potrebama roditelja i djece. Napominje da se
organizira i produženi boravak, pa su roditelji imali mogućnost ostaviti djecu do 19:15 sati.
Nabrojeni su svi djelatnici imenom i prezimenom koji su radili u ustanovi. Što se tiče
materijalnih uvjeta rada djelatnost ustanove financiraju osnivač, roditelji i Ministarstvo
znanosti i obrazovanja. Dosta toga je financirano i od strane sponzora. Nabrojeni su svi radovi
realizirani u matičnom objektu i područnim odjelima, kao i nabava didaktike i ostalog
materijala. Što se tiče rada na njezi, skrbi za tjelesni rast djece i brizi za njihovo zdravlje može
se zaključiti da je bilo jako malo ozljeda te da nije bilo nekih većih epidemija. Posebnu pažnju
pridaje logopedskim tretmanima te iznosi da je u logopedsku terapiju uključeno 105 djece.
Što se tiče odgojno-obrazovnog rada, ističe posebne programe, Ponovno je aktiviran
waldorfski program, organizirani su kraći programi za učenje stranih jezika. Dječji vrtić
Cipelica vježbaonica je Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – odsjeka Čakovec. U
pedagoškoj godini 2018./2019. održane su metodičke vježbe. Razvija se program s darovitom
i potencijalno darovitom djecom. Što se tiče programa rada s djecom s teškoćama u razvoju
od strane udruge „Prvi korak“ organizirani su pomagači. Program obogaćen biblijskim
sadržajima i dalje se provodi i to je jedina skupina s takvim programom u cijeloj Hrvatskoj.
Provodili su niz projekta. Napominje da je jedino odgojiteljica-mentorica te skupine, Đurđa
Hižman, sudjelovala na Državnoj smotri projekta iza građanskog odgoja u Zadru i to s
projektom „Kruno uči biti kornjača“. S druge strane odgojiteljica Milana Hozmec iz
waldorfske skupine je u sklopu projekta „Sunčeka za bolje društvo“ boravila je u francuskom
gradu Neuf – Brisach u tamošnjoj školi partneru na projektu i u sklopu evaluacije je
prezentirala projekt. Troškove puta je pokrivao Crveni križ. Što se tiče programa za djecu
pripadnike nacionalne manjine, povećao se broj djece, pa je rad organiziran u tri odgojne
skupine. Kazališna skupina „Trinaestići“ i dalje je vrlo aktivna. Nabrojeni su i svi izleti i
destinacije. Sve vrtićke skupine su bile na izletima. Sudjelovali smo na 18. Olimpijskom
festivalu dječjih vrtića na SRC Mladost te ukupno osvojili 1. mjesto. Djelatnici su pohađali
velik broj edukacija, stručno su se usavršavali. U pedagoškoj godini 2018./2019. u suradnji s
Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja nastavili smo provoditi projekt
“Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” u svih pet područnih
objekata. Dana 29. i 30. ožujka 2019. pod pokroviteljstvom Grada Čakovca i Međimurske
županije održana je u Čakovcu 9. godišnja konferencija voditelja programa „Rastimo
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zajedno“ i „Rastimo zajedno Plus“ u organizaciji Centra za podršku roditeljstvu „Rastimo
zajedno“ i Dječjeg vrtića Cipelica iz Čakovca. Navodi da smo dobili jako visoku ocjenu 4,91
od 5 što se jako rijetko dešava. Jedini u Međimurskoj županiji provodimo pilot projekt
„Nadzirano četkanje zubi“. Obnovljen je status Međunarodne eko škole. U područnom odjelu
„Vjeverica“ odvijao se projekt usmjeren na ponašanje sukladno propisima i prepoznavanje
opasnosti u prometu. Svi područni odjeli su provodili projekte. S roditeljima postoji jako
dobra suradnja, preko roditeljskih sastanaka, radionica, radnih akcija i slično. Stručni
suradnici su održali stručna predavanja roditeljima. Za upise su obnovljene brošure.
Predsjednik Upravnog vijeća moli informaciju o tome što je s domarima.
Ravnateljica iznosi da je radnik Tomislav Volf imao ugovor do 31.8.2019. te mu isti
nije produžen. Toplek Tomislav zaključuje bolovanje s 31.8.2019., ali s obzirom da je bio
cijelo ljeto na bolovanju, ostalo mu je 35 dana godišnjeg odmora, pa će to koristiti počevši od
1.9.2019. Zamjenu za njega imamo, a to je Zoran Novak. Navodi da je jako zadovoljna radom
domara ovih dana. Timski jako dobro funkcioniraju.
Predsjednik Upravnog vijeća postavlja pitanje da li je radnik Tomislav Toplek uopće
radno sposoban, što se tiče medicinske dokumentacije, ali i što se tiče realnog stanja. Navodi
da je primijećeno u ustanovi da je njegova radna sposobnost ograničena, ne može dići teški
teret, a to je osnovni posao domara, prvenstveno kod prijevoza hrane. Ako radnika ima
zdravstvenih problema u smislu da ne može obavljati taj dio posla, onda treba ozbiljno
razmišljati o tome da mu se prekine ugovor o radu i da se nađe netko tko je zdravstveno
sposoban jer realno gledano, ustanova ne može taj dio posla neprekidno prebacivati na ostale
radnike domare. To nije korektno.
Aleksandra Tot navodi da se u slučaju smanjene radne sposobnosti najprije mora
radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je radno sposoban, a
što mora odgovarati poslovima na kojima je prethodno radio.
Predsjednik Upravnog vijeća iznosi da mu se mora pokušati naći radno mjesto, ako
postoji.
Aleksandra Tot navodi da je poslodavac dužan prilagoditi poslove sposobnostima
radnika. S druge strane, taj isti radnik je prije sklapanja ugovora o radu bio na pregledu kod
doktora specijaliste medicine rada koji je ocijenio da je radnik sposoban za obavljanje poslova
domara. Ono što je za nas najrelevantnije za sklapanje ugovora o radu je upravo uvjerenje o
zdravstvenoj sposobnosti koje za radnika postoji i to izdano od strane ovlaštenog doktora
specijaliste medicine rada.
Predsjednik Upravnog vijeća navodi da ukoliko mi kao ustanova vidimo da radnik ne
može raditi možemo tražiti drugo mišljenje. Ne može radnik doći s papirom da je zdrav i reći
da ne može dići više od 10 kila, onda nije zdrav. Nije potpuno sposoban. Očito medicina rada
ne radi svoj posao kako treba.
Aleksandra Tot iznosi da postoji procedura za otkazivanje ugovora o radu s takvim
radnikom, a sigurno bi došlo i do spora. Radnik ima tjelesno oštećenje, ponovno mora donijeti
rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko da se vidi da li se postotak tjelesnog oštećenja
povećao.
Ravnateljica iznosi da ju je gospodin Toplek obavijestio da je operacija bila dosta
teška. Zdravlje mu je stvarno narušeno. Čeka komisijsko vještačenje, pa da se vidi koji
postotak invaliditeta će imati. Čeka se dokumentacija.
Aleksandra Tot navodi da će se radnika još jednom uputiti na procjenu zdravstvene
sposobnosti. Viši stručni referent za zaštitu na radu i javnu nabavu putem uputnice svakog
domara šalje na procjenu zdravstvene sposobnosti svake dvije godine. Međutim, ako doktor
specijalist medicine rada opet procijeni da je radnik zdravstveno sposoban za obavljanje
poslova domara, tim više što isti zna poslove jer ih se u uputnici navodi, u tom slučaju ruke su
nam vezane.
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Predsjednik Upravnog vijeća iznosi da će u tom slučaju radnik te poslove morati i
obavljati. Njegov dio posla stalno obavlja netko drugi.
Aleksandra Tot iznosi da je to točno jer njemu isto tako u uvjerenju stoji da je
zdravstveno sposoban, ali da ne može dizati više od 25 kila.
Predrag Vabec pretpostavlja da ni nema tereta koji bi težio više od 25 kila.
Ravnateljica iznosi da situacija dovodi do nezadovoljstva drugih domara, jer stalno
moraju obavljati poslove nekog drugog. S druge strane, sada su stvarno dobro funkcionirali.
Đurđica Golik se nadovezuje te iznosi da su kolegice u područnom odjelu rekle da čak
one moraju nositi lonce s hranom u kombi ili iz kombija.
Predsjednik Upravnog vijeća moli pravnu službu da prouči mogućnosti za otkazivanje
ugovora o radu.
Aleksandra Tot iznosi da bi moglo doći do radnog spora. Ono što nam ne ide u prilog
je činjenica da je radnik prilikom prijave na natječaj priložio rješenje o postojanju tjelesnog
oštećenja što nije trebao. Prije sklapanja ugovora radnika se poslalo na procjenu radne
sposobnosti. S radnikom je sklopljen ugovor o radu i radnik je prošao probni rad. Komisija za
praćenje probnog rada je ocijenila da radnik zadovoljava. Ustanova je sama zaposlila takvog
radnika, s tjelesnim oštećenjem.
Predsjednik Upravnog vijeća navodi da ima informacije da je radnik odrađivao svoj
posao.
Ravnateljica iznosi da je odrađivao posao.
Aleksandra Tot se nadovezuje te iznosi da upravo to i želi reći, da je radnik prošao
probni rad.
Predsjednik Upravnog vijeća navodi da je problem ukoliko radnik realno ne odradi
posao, a medicina rada veli da je zdravstveno sposoban za rad, treba ga još jednom poslati na
procjenu zdravstvene sposobnosti. Ako procijene da je sposoban poslodavac ima pravo od
njega tražiti da te poslove i izvrši. U slučaju odbijanja tri radna naloga ide otkaz ugovora o
radu. Raditi ovako kao do sada ne može – poštu bi nosio, ali dizati teret ne može. Treba
razgovarati s radnikom i dati mu do znanja da to tako ne može.
Aleksandra Tot iznosi da navodno ne može ni kositi travu.
Ravnateljica iznosi da je zadovoljna sa domarima koji sada trenutno rade.
Nitko više nije tražio riječ.
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke
o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za
pedagošku godinu 2018./2019.
Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka
o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za
pedagošku godinu 2018./2019., donesena jednoglasno.
Točka 5. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja matičnog
objekta i područnih odjela za pedagošku godinu 2019./2020.
Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici.
Ravnateljica je predložila voditelje i zamjenike voditelja:
1. Matični objekt, vrtić i jaslice „CIPELICA“, Vukovarska 15, Čakovec
a) Branka Ivaci, zdravstvena voditeljica, za voditelja
b) Radojka Magić, odgojiteljica predškolske djece, za zamjenika voditelja
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2. Područni odjel, vrtić i jaslice „VJEVERICA“, ZAVNOH-a 24a, Čakovec
a) Nives Lisjak – odgojiteljica predškolske djece, za voditelja
b) Petra Korotaj, odgojiteljica predškolske djece, za zamjenika voditelja
3. Područni odjel „MRAV“, Bana J. Jelačića 56, Mačkovec
a) Ljubica Bedić, odgojiteljica predškolske djece, za voditelja
b) Branka Marciuš, odgojiteljica predškolske djece, za zamjenika voditelja
4. Područni odjel „ZVJEZDICE“, Prvomajska 21, Šandorovec
a) Ljiljana Golubar , odgojiteljica predškolske djece, za voditelja
b) Janja Božić, odgojiteljica predškolske djece, za zamjenika voditelja
5. Područni odjel „PIRGO“, Varaždinska 2, Kuršanec
a) Marijana Sabo, odgojiteljica predškolske djece, za voditelja
b) Valentina Mesarić, odgojiteljica predškolske djece, za zamjenika voditelja
Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.
Nitko nije tražio riječ.
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke
o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja matičnog objekta i područnih odjela za
pedagošku godinu 2019./2020.
Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka
o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja matičnog objekta i područnih odjela za
pedagošku godinu 2019./2020., donesena jednoglasno.
Točka 6. Donošenje Odluke o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica
temeljem javnog natječaja
Predsjednik Upravnog vijeća zamolio je tajnicu da otvori pristigle ponude.
Aleksandra Tot otvara prvu pristiglu ponudu – Mirjana Sever – odnosi se na korištenje
prostora matičnog objekta, područnog djela „Vjeverica“, i područnog odjela „Mrav“, radi
provođenja kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika. Nude cijenu od 75,00 kuna po
satu. Dokumentacija je potpuna. Sljedeća ponuda je Mirjana Sever za provođenje njemačkog
jezika, međutim nije priložena suglasnost resornog ministarstva. Ponuda - Studio Žerjav se
odnosi na korištenje prostora matičnog objekta, područnog djela „Vjeverica“, područnog
odjela „Mrav“ i područnog odjela „Zvjezdice“, a radi provođenja kraćeg programa ranog
učenja engleskog i njemačkog jezika. Priložene su potrebne suglasnosti nadležnog
ministarstva. Cijena po satu je 75,00 kuna. Ponuda Didasko odnosi se na korištenje prostora
matičnog objekta i svih područnih odjela radi provođenja kraćeg programa ranog učenja
engleskog i njemačkog jezika. Nude isto tako 75,00 kuna po satu korištenja. Suglasnosti su
priložene. Javljaju se i za provođenje programa ALOHA-mentalne aritmetike, ali nemaju
potrebnu suglasnost za provođenje programa. Nude isto 75,00 kuna po satu korištenja.
Posljednja ponuda je od strane Udruge „Joga u svakodnevnom životu“ za korištenje
područnog odjela „Vjeverica“ u terminima: ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak od 19,30 do
21,00 sat radi vježbanja joge za članove Udruge. Ponuđena je cijena od 100,00 kuna po
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jednom satu korištenja. Nude i mogućnost organizacije, prezentacije i vježbanja za djelatnike
vrtića.
Ravnateljica iznosi da su u to vrijeme prostori područnog odjela „Vjeverica“ slobodni.
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.
Ravnateljica iznosi da će na zajedničkom sastanku s predstavnicima škola stranih
jezika, kao i prošle godine, dogovoriti termine korištenja. Prošle godine škola Mirjana Sever
nije provodila programe jer nije bilo zainteresirane djece. U isto vrijeme se na oglasne ploče
stavljaju upisne liste.
Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.
Nitko nije tražio riječ.
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke
o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica temeljem javnog natječaja
školama stranih jezika.
Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka
o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica temeljem javnog natječaja
školama stranih jezika, donesena jednoglasno.
Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o davanju na
korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica temeljem javnog natječaja Udruzi „Joga u
svakodnevnom životu“.
Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka
o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica temeljem javnog natječaja
Udruzi „Joga u svakodnevnom životu“, donesena jednoglasno.
Točka 7. Davanje Suglasnosti za sklapanje ugovora o radu na neodređeno puno radno
vrijeme s radnicom Ribanom Horvat
Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici.
Ravnateljica predlaže da se s Ribanom Horvat sklopi ugovor o radu na neodređeno
vrijeme. Radnica je raspoređena na radno mjesto pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i pratnju
u područnom odjelu „Pirgo“. Ugovor ističe s 31.8.2019., pa predlaže sklapanje ugovora na
neodređeno zbog nove skupine.
Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.
Natalija Vikert postavlja pitanje je li kolegica već dugo djelatnik vrtića.
Ravnateljica je odgovorila da radnica već jako dugo radi.
Aleksandra Tot iznosi da je radnica vrtića već šest godina.
Nitko više nije tražio riječ.
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke
o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica temeljem javnog natječaja
školama stranih jezika.
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Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka
o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica temeljem javnog natječaja
školama stranih jezika, donesena jednoglasno.
Točka 8. Davanje Suglasnosti za sklapanje aneksa ugovora o radu s radnicom Ivanom
Križaić zbog produljenja ugovorenog trajanja ugovora o radu
Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici.
Ravnateljica navodi da je s radnicom Ivanom Križaić sklopljen ugovor o radu na
određeno vrijeme do 31.8.2019. Radila je u područnom odjelu „Pirgo“ u novootvorenoj
skupini. Prošle godine se desilo sljedeće – odgojiteljicu Brarbaru Gregl smo kao zamjenu za
odgojiteljicu Mateju Dubroja, ali je u međuvremenu završila waldorfsko osposobljavanje, pa
je temeljem natječaja primljena za rad u toj skupini. Tu se otvorilo radno mjesto za zamjenu
radnice Mateje Dubroja, pa je zaposlena radnica Martina Kozar. Međutim i Martina Kozar je
otišla na rodiljni dopust. Predlaže da radnica Ivana Križaić bude zamjena za Mateju Dubroja.
Aleksandra Tot iznosi da će za početak radnica biti zamjena za Martinu Kozar čiji
radni odnos prestaje povratkom radnice Mateje Dubroja s roditeljskog dopusta odnosno
14.11.2019., nakon čega će joj se produžiti ugovor za zamjenu za Mateju Dubroja koja će
koristit stari i novi godišnji odmor.
Ravnateljica navodi da s istim danom radnici Barbari Gregl prestaje ugovor o radu, a s
obzirom da ima završeno waldorfsko osposobljavanje, predložit će sklapanje ugovora o radu
na neodređeno vrijeme.
Predrag Vabec postavlja pitanje koliko dugo radi u našem vrtiću.
Ravnateljica odgovara da radi jako dugo, izvrstan je odgojitelj.
Aleksandra Tot iznosi da je radnica Ivana Križaić u većini slučajeva bila radnica na
zamjeni, a zamjene ne ulaze u izračun neprekinutog rada dužeg od tri godine temeljem kojeg
se sklapa ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
Predsjednik Upravnog vijeća navodi da će se u slučaju preuzimanja Dječjeg vrtića
Bambi na neodređeno vrijeme zaposliti radnice s kojima je sklopljen ugovor o radu na
određeno vrijeme.
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog
Suglasnosti za sklapanje aneksa ugovora o radu s radnicom Ivanom Križaić zbog
produljenja ugovorenog trajanja ugovora o radu.
Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je
Suglasnosti za sklapanje aneksa ugovora o radu s radnicom Ivanom Križaić zbog
produljenja ugovorenog trajanja ugovora o radu, dana jednoglasno.
Točka 9. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto stručnog
suradnika defektologa – rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić
po Vašoj mjeri“
Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici.
Ravnateljica navodi da je na radnom mjestu stručnog suradnika defektologa trenutno
zaposlena socijalna pedagoginja Mirna Galinec Lokas koja ne ispunjava uvjete za to radno
mjesto te je s njom sklopljen ugovor na 5 mjeseci. Na prošloj sjednici je donesena odluka o
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raspisivanju novog natječaja. Ravnateljica je pročitala Izvješće Povjerenstva za provedbu
natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika:
„Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika
zaprimilo je ukupno 1 zamolbu za radno mjesto stručnog suradnika defektologa – rad na
određeno puno radno vrijeme (novootvoreni poslovi, rad u okviru projekta „Vrtić po Vašoj
mjeri“) temeljem natječaja objavljenog na službenim internetskim stranicama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje dana 29. srpnja 2019.
Utvrđuje se da je zamolba pravodobna, ali da nisu potpune te da ne ispunjavaju
formalne uvjete propisane natječajem.
Povjerenstvo za provedbu natječaja radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika
utvrđuje da jedno radno mjesto ostaje nepopunjeno.
Zaprimljena zamolba:
Mirna Galinec Lokas – profesor socijalni pedagog
Povjerenstvo utvrđuje da je moguće zasnivanje radnog odnosa s osobom koja ne
ispunjava propisane uvjete, ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete, uz uvjet
ponavljanja natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju.
Slijedom iznijetog, Povjerenstvo predlaže da se ugovor o radu na određeno puno
radno vrijeme za radno mjesto stručnog suradnika defektologa – rad u projektu „Vrtić po
Vašoj mjeri“ sklopi s kandidatkinjom Mirnom Galinec Lokas koja ne ispunjava propisane
uvjete, uz uvjet ponavljanja natječaja u roku pet mjeseci. Kandidatkinja je radnica Dječjeg
vrtića Cipelica, raspoređena na radno mjesto stručnog suradnika defektologa.“
Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća da će u područnom odjelu
„Vjeverica“ studentica defektologije obavljati stručnu praksu. Studentica je treće godine, pa
se možemo nadati da za dvije godine imamo defektologa u Čakovcu.
Predlaže sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme s Mirnom Galinec Lokas.
Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke
o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto stručnog suradnika defektologa – rad na
određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“.
Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Odluka
o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto stručnog suradnika defektologa – rad na
određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“, donesena
jednoglasno.
Točka 10. Razmatranje Zamolbe sindikalnog povjerenika o isplati neoporezivog iznosa,
prigodne nagrade
Predsjednik Upravnog vijeća iznosi da osnivač donosi konačnu odluku o isplatama.
Upravno vijeće je uvijek u dogovoru s osnivačem donosilo odluke o isplatama, tako će i dalje.
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U ovom trenutku od osnivača nema nikakvog signala za isplatu, prema tome na Zamolbu se
ne može pozitivno odgovoriti.
Točka 11. Ostala pitanja
Predsjednik Upravnog vijeća iznosi da stvari u ustanovi stoje sve bolje iz godine u
godinu. Ozbiljnijih problema nemamo. Rješenja inspekcijskog nadzora koje su članovi primili
uz materijale nisu uopće zastrašujući. Ukupno imamo 16 djece više od propisanog Državnim
pedagoškim standardom, s time da ima i odgojnih skupina gdje je manje djece od propisanog.
Uz eventualno preuzimanje Dječjeg vrtića Bambi uskladiti ćemo i broj djece prema
Državnom pedagoškom standardu. Usluga je na iznimno visokoj kvaliteti – od opreme,
posebnih programa. Jedino što preostaje je urediti objekte do maksimuma.
Ravnateljica iznosi da će se početi pripremati ručak za djecu polaznike područnog
odjela „Pirgo“. Radi se o 5,5 satnom boravku, pa je to i zakonska obveza. Financijskim
planom su osigurana sredstva.
Natalija Vikert navodi da je ravnateljica na prošloj sjednici rekla da je osnivač dao
suglasnost za upis maksimalno četvero djece više od propisanog po skupini. Suglasnost
osnivača su članovi Upravnog vijeća primili uz materijale, a u Suglasnosti toga nema, pa moli
objašnjenje.
Ravnateljica iznosi da je Suglasnost za povećanje broja djece dana sukladno
dostavljenom zahtjevu za povećanje broja djece u kojem stoji četvero djece više po skupini.
Isto takav zahtjev je dostavio i Dječji vrtić Cvrčak. Navodi da je inspektorica na kraju bila
tolerantna, s obzirom da djecu ne možemo baš ispisivati.
Silvio Pintarić postavlja pitanje vezano uz zamolbu roditelja za skupinu „Ogledalce“,
što je s troje djece koji nisu upisani.
Ravnateljica odgovara da nema informaciju. Roditelji se nisu javili.
Aleksandra Tot navodi da su jedni roditelji telefonskim putem odustali od upisa
djeteta. Ponuđeno im je mjesto u područnom odjelu „Mrav“, potpisan je i ugovor te je rješenje
o upisu stupilo na snagu, ali su roditelji ipak odustali.
Ravnateljica iznosi da se iz dana u dan mijenja situacija, te navodi da su ostali roditelji
prihvatili waldorfski program. Iduće godine će imati prednost za skupinu „Ogledalce“.
Nitko više nije tražio riječ, pa je predsjednik Upravnog vijeća zaključio sjednicu u
18:15 sati.

KLASA: 003-02/19-01/13
URBROJ: 2109-100-01-19-03
Čakovec, 29. kolovoza 2019.

TAJNIK
Tot Aleksandra
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PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ilija Okun
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