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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

IZVOD IZ  

Z A P  I  S  N  I  K A 
 
s 70. sjednice Upravnog vijeća održane dana 12. studenog 2019. (utorak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/19-01/16, URBROJ: 2109-100-01-19-01 od 8. 

studenog 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 68. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/19-01/14, URBROJ: 2109-100-01-19-03 

2. Skraćeni zapisnik s 69. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica KLASE: 003-01/19-01/15, URBROJ: 2109-100-01-19-01  

3. Dopuna Izvješća o stanju sigurnosti u Dječjem vrtiću Cipelica KLASE: 003-

05/19-01/34, URBROJ: 2109-100-01-19-02 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 68. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/19-01/14, URBROJ: 2109-100-

01-19-03, od 26. rujna 2019. 

 

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

zapisnik s 68. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/19-01/14, 

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

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 69. (telefonske) 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/19-01/15, URBROJ: 2109-100-

01-19-01, od 14. listopada 2019. 
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„Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Skraćeni 

zapisnik s 69. (telefonske) Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/19-

01/15, URBROJ: 2109-100-01-19-01, usvojen jednoglasno. 

 

 Radovan Zadravec podnosi Izvješće o stanju sigurnosti u Dječjem vrtiću Cipelica. 

 

 Radovan Zadravec napustio je sjednicu Upravnog vijeća u 16:37 sati.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 70. 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 usvajanju Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 

2020. i projekcije planova za 2021. i 2022.  

2. Donošenje Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg 

prijavljivanja nepravilnosti u Dječjem vrtiću Cipelica  

3. Davanje Suglasnosti za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme s radnicom 

Barbarom Gregl  

4. Razmatranje Prijedloga za dodatak na plaću radnica područnog odjela „Zvjezdice“   

5. Ostala pitanja  

 

 

Točka 1. Donošenje Odluke o usvajanju Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića 

Cipelica za 2020. i projekcije planova za 2021. i 2022. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ voditeljici računovodstva, Blaženki Juričić.  

 Blaženka Juričić dala je uvodno obrazloženje. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

Vabec, Blaženka Juričić i Aleksandra Tot. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o 

usvajanju Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2020. i projekcije 

planova za 2021. i 2022., s time da se ispravlja navedena tehnička greška. 

 

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

usvajanju Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2020. i projekcije 

planova za 2021. i 2022., donesena jednoglasno, s time da se ispravlja navedena tehnička 

greška. 

 

 Blaženka Juričić je napustila sjednicu Upravnog vijeća u 16.50 sati. 
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Točka 2. Donošenje Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku 

unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Dječjem vrtiću Cipelica 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ tajnici, Aleksandri Tot. 

 Aleksandra Tot je dala uvodno obrazloženje. 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Predrag Vabec i Aleksandra Tot. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti u Dječjem vrtiću Cipelica. 

 

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

o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 

u Dječjem vrtiću Cipelica, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 3. Davanje Suglasnosti za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme s 

radnicom Barbarom Gregl 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Gordana Šoltić Siladi i Aleksndra Tot.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Suglasnosti za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme s radnicom Barbarom 

Gregl. 

 

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

Suglasnost za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme s radnicom Barbarom 

Gregl, dana jednoglasno. 

 

 

 

Točka 4. Razmatranje Prijedloga za dodatak na plaću radnica područnog odjela 

„Zvjezdice“ 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća navodi da je tajnica pripremila sporni članak 45. 

Kolektivnog ugovora te moli da se isti pročita. 

 Aleksandra Tot pročitala je članak 45. koji glasi: 

 „Radnik ima pravo na dodatak na plaću u iznosu od 10% osnovice ukoliko radi u 

odgojno-obrazovnim skupinama u kojima se provode posebni programi, a koji ima završeno 

osposobljavanje za rad u takvom programu. 

 Posebni programi su posebni i alternativni odgojno-obrazovni programi propisani 

Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i program za darovitu 

djecu te programi prilagođeni potrebama nacionalnih manjina.“ 
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 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cipelica je dalo mišljenje da je članak 45. 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 

pravilno primijenjen u konkretnom slučaju, ali da radnice mogu zatražiti tumačenje citiranog 

članka od strane Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora. 

 

  

Točka 5. Ostala pitanja 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

  

 Ravnateljica obavještava članove da vrtić ima najbolji eTwinning projekt u Hrvatskoj.  

Aleksandra Tot obavještava članove da je donesen Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a stupa na snagu s 1.1.2020. Donesen je radi 

usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave, a propisuje nadležnost županija u obavljanju 

poslova koje su dosada obavljali uredi državne uprave u županijama. Navodi da će se krenuti u 

izmjene Statuta, ali samo u jednom članku. Nadalje, smatra da je bitno i spomenuti da je radnica 

Eleonora Glavina, psihologinja primila nagradu Hrvatskog psihološkog društva “Marko 

Marulić“.  

Ravnateljica iznosi da je radnica primila državnu nagradu za najboljeg psihologa za 

predškolsku djecu.  

 

 Nitko više nije tražio riječ, pa je predsjednik Upravnog vijeća zaključio sjednicu u 17:30 

sati.  

 

 

KLASA: 003-02/19-01/16 

URBROJ: 2109-100-01-19-03 

Čakovec, 12. studeni  2019. 

 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

M.P. 

 
 


