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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

IZVOD IZ  

Z A P  I  S  N  I  K A 
 

s 5. sjednice Upravnog vijeća održane dana 25. lipnja 2020. (četvrtak) u prostorijama 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/20-01/10, URBROJ: 2109-100-01-20-01 od 19. 

lipnja 2020. sazvao predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun. 

 

SJEDNICI SU NAZOČNI:                                         

1. Ilija Okun, predstavnik osnivača, predsjednik Upravnog vijeća 

2. Natalija Vikert, predstavnik osnivača, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća 

3. Predrag Vabec, predstavnik osnivača 

4. Anita Hranilović, predstavnik roditelja 

5. Sanja Solak, predstavnik radnika  

6. Gordana Šoltić Siladi, ravnatelj 

7. Aleksandra Tot, tajnik 

 

Ilija Okun pozdravlja sve prisutne.  

 

 Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Zapisnik s 4. sjednice Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/20-01/9, URBROJ: 2109-100-01-20-03, od  

4. lipnja 2020. 

Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo „protiv“, pa predsjednik Upravnog vijeća 

konstatira da je Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-02/20-01/9, URBROJ: 2109-100-01-20-03, od  4. lipnja 2020., usvojen jednoglasno. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 5. 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. Obavijest o organizaciji rada tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2020; 

2. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2020.  

3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za korištenje prostora Dječjeg vrtića 

Cipelica  

4. Donošenje Odluke o poništenju i raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog 

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

po Vašoj mjeri“  
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5. Davanje Suglasnosti za sklapanje aneksa ugovora o radu na određeno vrijeme s 

radnicom raspoređenom na radno mjesto odgojitelja zbog produljenja ugovorenog 

trajanja ugovora o radu  

6. Donošenje Odluke o isplati prigodne nagrade – regresa radnicima u 2020. godini  

7. Rješavanje Zahtjeva za zaštitu prava radnika na Odluku o trajanju godišnjeg odmora za 

2020. godinu  

8. Ostala pitanja  

 

Točka 1. Obavijest o organizaciji rada tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2020. godine

  

  

Gordana Šoltić Siladi, ravnateljica, obrazložila je organizaciju rada tijekom mjeseca 

srpnja i kolovoza 2020. godine. 

  

Ilija Okun konstatira da su primili na znanje obavijest i da se može krenuti na drugu 

točku Dnevnog reda.  

  

 

Točka 2. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 

2020. 

Gordana Šoltić Siladi obrazlaže tko i kada bi bio voditelj tijekom mjeseca srpnja i 

kolovoza 2020. godine. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o imenovanju 

voditelja tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2020. 

 

„Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo „protiv“, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira 

da je Odluka o imenovanju voditelja tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2020., donesena 

jednoglasno. 

 

 

Točka 3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za korištenje prostora 

Dječjeg vrtića Cipelica 

  

Gordana Šoltić Siladi dala je uvodno obrazloženje. 

 

 Ilija Okun otvara raspravu. 

  

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

Aleksandra Tot. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o raspisivanju 

javnog natječaja za korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

„Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo „protiv“, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira 

da je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za korištenje prostora Dječjeg vrtića 

Cipelica, donesena jednoglasno. 
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Točka 4. Donošenje Odluke o poništenju i raspisivanju natječaja za radno mjesto 

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

„Vrtić po Vašoj mjeri“. 

 

 Gordana Šoltić Siladi obrazlaže zašto se natječaj poništava i zašto je potrebno raspisati 

novi natječaj. 

 

 Ilija Okun otvara raspravu. 

  

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

Hranilović, Sanja Solak, Gordana Šoltić Siladi i Aleksandra Tot. 

  

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o poništenju i 

raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika defektologa – rad na 

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

 

„Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo „protiv“, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira 

da je Odluka o poništenju i raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika 

defektologa – rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj 

mjeri“ , donesena jednoglasno. 

 

 

5. Davanje Suglasnosti za sklapanje aneksa ugovora o radu na određeno vrijeme s 

radnicom raspoređenom na radno mjesto odgojitelja zbog produljenja ugovorenog 

trajanja ugovora o radu 

 

Gordana Šoltić Siladi daje uvodno obrazloženje. 

 

Ilija Okun otvara raspravu. 

 

U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Natalija Vikert, Anita Hranilović, Sanja Solak 

Gordana Šoltić Siladi i Aleksandra Tot. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Suglasnosti za sklapanje 

aneksa ugovora o radu na određeno vrijeme s radnicom raspoređenom na radno 

mjesto odgojitelja zbog produljenja ugovorenog trajanja ugovora o radu. 

 

„Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo „protiv“, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira 

da je Suglasnost za sklapanje aneksa ugovora o radu na određeno vrijeme s radnicom 

raspoređenom na radno mjesto odgojitelja zbog produljenja ugovorenog trajanja 

ugovora o radu, dana jednoglasno. 

 

Točka 6.  Donošenje Odluke o isplati prigodne nagrade – regresa radnicima u 2020. godini  

 

Ilija Okun otvara raspravu. 

 

U raspravi su sudjelovali: Ilija Okun, Anita Hranilović, Sanja Solak, Gordana Šoltić 

Siladi i Aleksandra Tot. 
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Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o isplati prigodne 

nagrade – regresa radnicima u 2020. godini. 

 

„Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo „protiv“, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira 

da je Odluka o isplati prigodne nagrade – regresa radnicima u 2020. godini, donesena 

jednoglasno. 

 

Točka 7. Rješavanje Zahtjeva za zaštitu prava radnika na Odluku o trajanju godišnjeg 

odmora za 2020. godinu 

 

Ilija Okun otvara raspravu. 

 

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

Hranilović, Sanja Solak, Gordana Šoltić Siladi i Aleksandra Tot. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o odbijanju 

Zahtjeva za zaštitu prava. 

 

„Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo „protiv“, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira 

da je Odluka o odbijanju Zahtjeva za zaštitu prava, donesena jednoglasno. 

 

8. Ostala pitanja  

 

Ilija Okun otvara raspravu. 

 

Gordana Šoltić Siladi daje na znanje još nekoliko informacija. 

 

Ilija Okun 17:12 h zatvara sjednicu i zahvaljujem svima na konstruktivnom radu.  

 

 

KLASA: 003-02/20-01/10 

URBROJ: 2109-100-01-20-03 

Čakovec,  25. lipnja 2020. 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Tot Aleksandra   .  Ilija Okun 

M.P. 
 


