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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

IZVOD IZ  

Z A P  I  S  N  I  K A 
 

s 74. sjednice Upravnog vijeća održane dana 6. veljače 2020. (četvrtak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/20-01/3, URBROJ: 2109-100-01-20-01 od 3. 

veljače 2020. 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, predstavnik osnivača 

3. Predrag Vabec, predstavnik osnivača 

4. Silvio Pintarić, predstavnik roditelja 

5. Đurđica Golik, predstavnik radnika  

6. Eleonora Glavina, zamjenik ravnatelja 

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 je ravnateljica odsutna zbog bolesti, pa je na 

sjednici prisutna Eleonora Glavina, zamjenica ravnateljice.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi Upravnog vijeća primili na 

stol Očitovanje zbog pogrešnih obračuna plaća od travnja do studenog 2019. godine 

(KLASA: 003-05/20/01/10, URBROJ: 2109-100-01-20-01). 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi Upravnog vijeća uz materijale 

primili Skraćeni zapisnik s 73. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-02/20-01/2, URBROJ: 2109-100-01-20-03. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Skraćeni zapisnik s 73. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/20-01/2, URBROJ: 2109-100-01-

20-03, od 14. siječnja 2020. 

 

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

zapisnik s 73. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/20-01/2, 

URBROJ: 2109-100-01-20-03, usvojen jednoglasno. 
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 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi primili na stol prijedlog Dopune 

Dnevnog reda na način da se dodaje nova točka 9. koja glasi: „Razmatranje Zamolbe 

radnice za isplatu potpore za nastanak teške invalidnosti“, a da dosadašnja točka 9. 

postane točka 10.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Dopune Dnevnog reda na 

način da se dodaje nova točka 9. koja glasi: „Razmatranje Zamolbe radnice za isplatu 

potpore za nastanak teške invalidnosti“, 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: 

„Razmatranje Zamolbe radnice za isplatu potpore za nastanak teške invalidnosti“, a  

dosadašnja točka 9. postaje točka 10. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje dopunjeni Dnevni red s 74. 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. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića Cipelica Gradskom 

vijeću Grada Čakovca na prethodnu suglasnost  

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada i 

financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2019.  

3. Donošenje Odluke o u skladu s Nacrtom nalaza gradske revizije  

4. Donošenje Odluke o usvajanju Dopuna i izmjena Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica 

za 2020.  

5. Utvrđivanje pročišćenog teksta Pravilnika o jednostavnoj nabavi u Dječjem vrtiću 

Cipelica  

6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup 

informacijama  

7. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto spremačice – rad na 

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

8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na 

određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje  

9. Razmatranje Zamolbe radnice za isplatu potpore za nastanak teške invalidnosti 

10. Ostala pitanja  
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Točka 1. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića Cipelica 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na prethodnu suglasnost   

 

Uvodno obrazloženje dala je Aleksandra Tot, tajnica.  

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

Nitko nije tražio riječ. 

 

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

izmjeni Statuta Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

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

Odluke o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića Cipelica, utvrđen jednoglasno. 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Zaključka 

o upućivanju prijedloga Odluke izmjeni Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-

03/20-01/1, URBROJ: 2109-100-01-20-01) Gradskom vijeću Grada Čakovca na 

prethodnu suglasnost. 

 

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

o upućivanju prijedloga Odluke izmjeni Statuta Dječjeg vrtića Cipelica (KLASA: 012-

03/20-01/1, URBROJ: 2109-100-01-20-01) Gradskom vijeću Grada Čakovca na 

prethodnu suglasnost, donesen jednoglasno. 

 

 

Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada 

i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2019. 

 

 Uvodno obrazloženje dala je Blaženka Juričić, voditeljica računovodstva. 

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.  

 U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Natalija Vikert, Predrag Vabec, Eleonora Glavina 

i Blaženka Juričić. 

 

 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 i financijskog poslovanja 

Dječjeg vrtića Cipelica za 2019. 

 

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

usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada i financijskog poslovanja 

Dječjeg vrtića Cipelica za 2019., donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 3. Donošenje Odluke u skladu s Nacrtom nalaza gradske revizije  

 

 Uvodno obrazloženje dala je Blaženka Juričić, voditeljica računovodstva.  

 Predsjednik Upravnog vijeća iznosi da će se donošenje odluke odgoditi te da će odluku 

odnijeti novi saziv Upravnog vijeća. 

 

 Blaženka Juričić napustila je sjednicu Upravnog vijeća u 17:05 sati.  
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Točka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Dopuna i izmjena Plana nabave Dječjeg vrtića 

Cipelica za 2020.  

 

 Uvodno obrazloženje dao je Radovan Zadravec, viši stručni referent za zaštitu na radu 

i javnu nabavu.  

   

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

  

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

usvajanju Dopuna i izmjena Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2020.  

 

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

usvajanju Dopuna i izmjena Plana nabave Dječjeg vrtića Cipelica za 2020.,donesena 

jednoglasno. 

 

 

Točka 5. Utvrđivanje pročišćenog teksta Pravilnika o jednostavnoj nabavi u Dječjem 

vrtiću Cipelica 

 

 Uvodno obrazloženje dali su Aleksandra Tot, tajnica i Radovan Zadravec, viši stručni 

referent za zaštitu na radu i javnu nabavu.  

 Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 Nitko nije tražio riječ. 

  

 Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je utvrđen pročišćeni tekst Pravilnika o 

jednostavnoj nabavi u Dječjem vrtiću Cipelica KLASA: 003-01/20-01/7, URBROJ: 2109-

100-01-20-01. 

 

 Radovan Zadravec napustio je sjednicu Upravnog vijeća u 17:16 sati.  

 

 

Točka 6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup 

informacijama 

 

Uvodno obrazloženje dala je Aleksandra Tot, tajnica.  

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

Nitko nije tražio riječ. 

 

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

usvajanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. 

 

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

usvajanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, donesena 

jednoglasno. 

 

 



5 
 

Točka 7. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto spremačice – 

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

 

Uvodno obrazloženje dala je Aleksandra Tot, tajnica.  

 Eleonora Glavina, zamjenik ravnatelja predlaže donošenje Odluke o zasnivanju radnog 

odnosa s Gordanom Vojković. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

Nitko nije tražio riječ. 

 

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

zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto spremačice – rad na određeno puno radno 

vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“, s Gordanom Vojković. 

 

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

zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto spremačice – rad na određeno puno radno 

vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“, s Gordanom Vojković, donesena 

jednoglasno. 

 

 

Točka 8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na 

određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje  

 

Uvodno obrazloženje dala je Aleksandra Tot, tajnica.  

 Eleonora Glavina predlaže donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto 

odgojitelja – rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje. 

 

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 odgojitelja – rad na određeno puno radno vrijeme; 

zamjena za bolovanje. 

 

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

raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na određeno puno radno vrijeme; 

zamjena za bolovanje, donesena jednoglasno. 

 

 

Točka 9. Razmatranje Zamolbe radnice za isplatu potpore za nastanak teške invalidnosti 

 

Uvodno obrazloženje dala je Aleksandra Tot, tajnica.  

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Đurđica Golik,  Eleonora Glavina, Aleksandra Tot 

 

 Upravno vijeće je jednoglasno zaključilo da se postigne nagodba s radnicom 

Blaženkom Lozić. 
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10. Ostala pitanja 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje svim članicama i članovima na predanom radu 

u Upravnom vijeću.  

 

 Nitko nije tražio riječ, pa je predsjednik Upravnog vijeća zaključio sjednicu u 17:55 sati.

  

 

KLASA: 003-02/20-01/3 

URBROJ: 2109-100-01-20-03 

Čakovec, 6. veljače 2020.  

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

M.P. 


