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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

IZVOD  IZ  

Z A P  I  S  N  I  K A 
 
s 71. sjednice Upravnog vijeća održane dana 5. prosinca 2019. (četvrtak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/19-01/17, URBROJ: 2109-100-01-19-01 od 2. 

prosinca 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 Skraćeni zapisnik s 70. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-02/19-01/16, URBROJ: 2109-100-01-19-03 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 70. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/19-01/16, URBROJ: 2109-100-

01-19-03, od 12. studenog 2019. 

 

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

zapisnik s 70. 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 glasovanje Dnevni red s 71. sjednice Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

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

jednoglasno usvojen sljedeći: 
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D N E V N I   R E D 

 
1. Donošenje Odluke o usvajanju II. Rebalansa financijskog plana poslovanja Dječjeg 

vrtića Cipelica za 2019.  

2. Donošenje Odluke o usvajanju II. Rebalansa Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 

2019. 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2020.  

4. Obavijest o organizaciji rada tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana; 

5. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana  

6. Razmatranje ponude za korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica  

7. Donošenje Odluke o isplati prigodne nagrade-božićnice za 2019.  

8. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto stručnog 

suradnika defektologa - rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić 

po Vašoj mjeri“; novootvoreni poslovi  

9. Donošenje Odluke o sporazumnom raskidu ugovora o radu radi odlaska u mirovinu  

10. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice – rad na 

neodređeno puno radno vrijeme  

11. Ostala pitanja  

 

 

Točka 1. Donošenje Odluke o usvajanju II. Rebalansa financijskog plana poslovanja 

Dječjeg vrtića Cipelica za 2019. 

 

 Uvodno obrazloženje dale su ravnateljica i voditeljica računovodstva, Blaženka Juričić. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

 

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

usvajanju II. Rebalansa financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2019. 

 

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

usvajanju II. Rebalansa financijskog plana poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2019., 

donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju II. Rebalansa Plana nabave Dječjeg vrtića 

Cipelica za 2019. 

 

 Uvodno obrazloženje dao je viši stručni referent za zaštitu na radu i javnu nabavu, 

Radovan Zadravec. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

  

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

usvajanju II. Rebalansa Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2019. 

 

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

o usvajanju II. Rebalansa Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2019., donesena 

jednoglasno. 
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Točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2020. 

 

 Uvodno obrazloženje dao je viši stručni referent za zaštitu na radu i javnu nabavu, 

Radovan Zadravec. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Predrag Vabec, Gordana Šoltić Siladi i Radovan Zadravec.  

 

 Nitko više nije tražio riječ. 

 

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

usvajanju Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2020. 

 

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

o usvajanju Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2020., donesena jednoglasno. 

 

 Blaženka Juričić i Radovan Zadravec napustili su sjednicu Upravnog vijeća u 16:33 

sati.  

 

Točka 4. Obavijest o organizaciji rada tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana 

 

  

 Ravnateljica je obavijestila o organizaciji rada tijekom božićnih i novogodišnjih 

blagdana. 

 

  

Točka 5. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja tijekom božićnih i novogodišnjih 

blagdana  

 

Ravnateljica predlaže da se voditeljem matičnog objekta imenuje Eleonora Glavina u 

vremenu od 24. prosinca 2019. – 31. prosinca 2019.  

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

Nitko nije tražio riječ.  

 

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

imenovanju voditelja tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana.  

 

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

o imenovanju voditelja tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 6. Razmatranje ponude za korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica  

 

 Aleksandra Tot je otvorila ponudu za korištenje prostora – Shotokan Karate klub 

Čakovec. Prijava na javni natječaj za korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica u svrhu učenja 

djece predškolske i školske dobi s japanskom vještinom samoobrane – karate. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 
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 U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Natalija Vikert, Predrag Vabec, Silvio Pintarić, 

Gordana Šoltić Siladi i Aleksandra Tot. 

  

 Nitko više nije tražio riječ.  

 

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

odbijanju ponude za korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica.   

 

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

o odbijanju ponude za korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 7. Donošenje Odluke o isplati prigodne nagrade-božićnice za 2019.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća predlaže donošenje predložene Odluke. Pravo je utvrđeno 

Kolektivnim ugovorom. Otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Natalija Vikert i Aleksandra Tot.  

  

 Nitko više nije tražio riječ.  

 

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

isplati prigodne nagrade-božićnice za 2019. 

 

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

o isplati prigodne nagrade-božićnice za 2019., donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 8. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto 

stručnog suradnika defektologa - rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta 

„Vrtić po Vašoj mjeri“; novootvoreni poslovi  

 

 Ravnateljica predlaže raspisivanje ponovnog natječaja za radno mjesto stručnog 

suradnika defektologa.   

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

Nitko nije tražio riječ.  

 

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

raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto stručnog suradnika defektologa - rad 

na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“; novootvoreni 

poslovi. 

 

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

o raspisivanju ponovljenog natječaja za radno mjesto stručnog suradnika defektologa - 

rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“; 

novootvoreni poslovi, donesena jednoglasno. 
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Točka 9. Donošenje Odluke o sporazumnom raskidu ugovora o radu radi odlaska u 

mirovinu  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica iznosi da je radnica Murković Marjana podnijela zahtjev za sporazumni 

raskid ugovora o radu radi odlaska u mirovinu. 

   
Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

Nitko nije tražio riječ.  

 

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

sporazumnom raskidu ugovora o radu radi odlaska u mirovinu. 

 

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

o sporazumnom raskidu ugovora o radu radi odlaska u mirovinu, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 10. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice – rad 

na neodređeno puno radno vrijeme  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica iznosi da je potrebno raspisati natječaj za radno mjesto spremačice jer 

radnica Murković Marjana odlazi u mirovinu.  

  

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

Nitko nije tražio riječ.  

 

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

raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice – rad na neodređeno puno radno 

vrijeme. 

 

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

o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice – rad na neodređeno puno radno 

vrijeme, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 11. Ostala pitanja 

 

  Predsjednik Upravnog vijeća zaželio je prisutnima ugodne blagdane te sretnu i uspješnu 

novu godinu. Zahvaljuje se na ovogodišnjem radu, prvenstveno svim radnicima ustanove. 

Godina je bila uspješna.  

 Ravnateljica se zahvaljuje članovima Upravnog vijeća. Smatra da ima jako dobru 

suradnju. Zahvaljuje na podršci i donesenim odlukama koje su baza za poslovanje.  

 

 Nitko više nije tražio riječ, pa je predsjednik Upravnog vijeća zaključio sjednicu u 16:50 

sati.  
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KLASA: 003-02/19-01/17 

URBROJ: 2109-100-01-19-03 

Čakovec, 5. prosinca 2019. 

 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

M.P. 

 
 


