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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

IZVOD IZ  

Z A P  I  S  N  I  K A 
 

s 68. sjednice Upravnog vijeća održane dana 26. rujna 2019. (četvrtak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/19-01/14, URBROJ: 2109-100-01-19-01 od 

23. rujna 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. Eleonora Glavina, zamjenik ravnatelja 

7. Aleksandra Tot, tajnik 

8. 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 67. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/19-01/13, URBROJ: 2109-100-01-19-03 

2. Izvješće o stanju sigurnosti u Dječjem vrtiću Cipelica KLASE: 003-05/19-

01/34, URBROJ: 2109-100-01-19-01 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 67. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/19-01/13, URBROJ: 2109-100-

01-19-03, od 29. kolovoza 2019. 

 

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

Skraćeni zapisnik s 67. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/19-01/13, URBROJ: 2109-100-01-19-03, usvojen jednoglasno, s time da se ispravlja 

navedena tehnička greška. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća navodi da će se o Izvješću o stanju sigurnosti raspravljati 

na idućoj sjednici. 
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Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 68. 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 odabiru osiguravajućeg društva za pedagošku godinu 2019./2020.  

2. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku 

godinu 2019./2020. 

3. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2019./2020.  

4. Davanje Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće  

5. Ostala pitanja  

 

 

Točka 1. Donošenje Odluke o odabiru osiguravajućeg društva za pedagošku godinu 

2019./2020. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća iznosi da su članovi zaprimili tabelu s usporednim 

vrijednostima te otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Natalija Vikert, Predrag Vabec, Silvio Pintarić, 

Đurđica Golik i Aleksandra Tot. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke 

o odabiru osiguravajućeg društva za pedagošku godinu 2019./2020. – Euroherc 

osiguranje d.d. 

 

 

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

o odabiru osiguravajućeg društva za pedagošku godinu 2019./2020. – Euroherc 

osiguranje d.d., donesena jednoglasno. 

 

 Radovan Zadravec napustio je sjednicu Upravnog vijeća u 16:42 sati. 

 

 

Točka 2. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za 

pedagošku godinu  2019./2020. 
 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ zamjenici ravnateljice. 

 Zamjenica ravnateljice je dala uvodno obrazloženje. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Natalija Vikert postavlja pitanje kako stojimo s provedbom programa predškole. 
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 U raspravi su sudjelovali: Natalija Vikert, Eleonora Glavina i Aleksandra Tot. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu  

2019./2020., s time da se mijenja organizacija rada područnog odjela „Mrav“ na način:  

 

„RADNO VRIJEME: 
6,00-16,00 h  

ORGANIZACIJA RADA - ODGOJITELJI 

RB. 
Dobna skupina i vrsta 

programa 
Radno vrijeme 

1. 
MJEŠOVITA SKUPINA I 

Djeca od 3. do 7. godine 

6,00 - 12,00 

9,30 – 15,30 

2. 
MJEŠOVITA SKUPINA II 

Djeca od 3. do 7. godine 

7,00 – 13,00 

10,00 – 16,00 

 

te se dodaje odlomak 4.3.7. Program rada predškole. 

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

plan i program rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu  2019./2020., donesen 

jednoglasno, s time da se mijenja organizacija rada područnog odjela „Mrav“ na način:  

 

„RADNO VRIJEME: 
6,00-16,00 h  

ORGANIZACIJA RADA - ODGOJITELJI 

RB. 
Dobna skupina i vrsta 

programa 
Radno vrijeme 

1. 
MJEŠOVITA SKUPINA I 

Djeca od 3. do 7. godine 

6,00 - 12,00 

9,30 – 15,30 

2. 
MJEŠOVITA SKUPINA II 

Djeca od 3. do 7. godine 

7,00 – 13,00 

10,00 – 16,00 

te se dodaje odlomak 4.3.7. Program rada predškole. 

 

Točka 3. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 

2019./2020. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ zamjenici ravnateljice. 

 Zamjenica ravnateljice je dala uvodno obrazloženje. 

  Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Kurikuluma Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2019./2020., s time da se 

dodaje novi odlomak „3.7. Program rada predškole, dodaje se novi projekt „Pričaonica kao 

pristup jačanju psihološke otpornosti djece“ te Izlet: Sunčano selo (JAGNJEDOVEC). 
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 Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je 

Kurikulum Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu  2019./2020., donesen jednoglasno, 

s time da se dodaje novi odlomak „3.7. Program rada predškole, dodaje se novi projekt 

„Pričaonica kao pristup jačanju psihološke otpornosti djece“ te Izlet: Sunčano selo 

(JAGNJEDOVEC). 

 

 

Točka 4. Davanje Suglasnosti za isplatu stimulativnog dijela plaće 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ zamjenici ravnateljice. 

 Zamjenica ravnateljice je dala uvodno obrazloženje te predložila isplatu stimulativnog 

dijela plaće za pojedine radnice. 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko 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.  

 

 

Točka 5. Ostala pitanja 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća 

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

17:00 sati.  

 

 

KLASA: 003-02/19-01/14 

URBROJ: 2109-100-01-19-03 

Čakovec, 26. rujna 2019. 

 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

M.P. 

 


