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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

IZVOD IZ 

Z A P  I  S  N  I  K A  
 

s 7. sjednice Upravnog vijeća održane dana 31. kolovoza 2020. (ponedjeljak) ) u 

prostorijama Dječjeg vrtića Cipelica 

 

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 003-02/20-01/11, URBROJ: 2109-100-01-20-01 od 27. 

kolovoza 2020. godine 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. Sara Posavec, tajnik 

 

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja sve prisutne i daje riječ ravnateljici dječjeg vrtića 

„Cipelica“  Gordani Šoltić Siladi prije početka sjednice da informira članove Upravnog vijeća 

o novostima. 

 

Gordana Šoltić Siladi obavještava članove Upravnog vijeća koje su odgojiteljice dobile status 

mentora odnosno savjetnika te pohvaljuje kolegice. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Zapisnik s 5. sjednice Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/20-01/10, URBROJ: 2109-100-01-

20-03, od  25. lipnja 2020. godine. 

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

konstatira da je  Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/20-01/10, URBROJ: 2109-100-01-20-03, usvojen jednoglasno. 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Zapisnik s 6. sjednice Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/20-01/12, URBROJ: 2109-100-01-

20-02, od  25. kolovoza 2020. godine. 

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

konstatira da je  Zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/20-01/12, URBROJ: 2109-100-01-20-02, usvojen jednoglasno. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 7. sjednice Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića Cipelica. 
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„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 Izvještaja o izvršenju Plana financijskog poslovanja 

Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje 1.1.2020. do 30.6.2020. godine;  

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

Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2019./2020.; 

3. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja matičnog objekta i 

područnih odjela za pedagošku godinu 2020./2021.; 

4. Donošenje Odluke o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja; 

5. Donošenje Odluke o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića Cipelica temeljem 

javnog natječaja; 

6. Donošenje Odluke o odabiru osiguravajućeg društva za osiguranje djece u pedagoškoj 

godini 2020./2021.; 

7. Davanje Suglasnosti na Odluku o odobrenju korištenja neplaćenog dopusta; 

8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – Tajnik- rad na određeno 

puno radno vrijeme; (zamjena za radnicu na komplikacijama u trudnoći, rodiljni, 

roditeljski dopust i godišnji odmor); 

9. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto- Odgojitelj – 2 izvršitelja, 

rad na neodređeno puno radno vrijeme; zbog povećanja opsega posla; 

10. Ostala pitanja  

 

Točka 1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana financijskog 

poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje 1.1.2020. do 30.6.2020. godine 

  

Ravnateljica je objasnila Izvještaj te navela da je s obzirom na specifične uvjete funkcioniranja 

od 17.3. zadovoljna  s poslovanjem. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke 

o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana financijskog poslovanja Dječjeg vrtića 

Cipelica za razdoblje 1.1.2020. do 30.6.2020. godine. 

  

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

konstatira da je Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana financijskog 

poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za razdoblje 1.1.2020. do 30.6.2020. godine, 

donesena jednoglasno. 

 

 

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

Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2019./2020. 
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Predsjednik Upravnog Vijeća daje riječ ravnateljici Gordani Šoltić Siladi. 

Ravnateljica je objasnila Izvještaj,  navela da se vrtić jako dobro prilagodio i posložio u radu 

u novim uvjetima zbog zdravstvene ugroze od Covida 19 te navodi kako i na koji način je bila 

prilagodba novim uvjetima. 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 

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

Sanja Solak i Predrag Vabec. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke 

o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića 

Cipelica za pedagošku godinu 2019./2020. 

  

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

konstatira da je Odluka o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju plana i programa rada 

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

 

Točka 3. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja matičnog 

objekta i područnih odjela za pedagošku godinu 2020./2021.  

 

Ravnateljica obrazlaže svoj prijedlog i navodi da je bila zadovoljna dosadašnjim radom svih 

voditeljica i njihovih zamjenica. 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 

U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi, Anita Hranilović i Sanja Solak . 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke 

o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja matičnog objekta i područnih odjela 

za pedagošku godinu 2020./2021. 

  

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

konstatira da je Odluka o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja matičnog 

objekta i područnih odjela za pedagošku godinu 2020./2021., donesena jednoglasno 

 

Točka 4. Donošenje Odluke o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja 

Ravnateljica predlaže Eleonoru Glavinu za zamjenicu te obrazlaže svoj prijedlog. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog Odluke 

o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja. 
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„Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo „protiv“, pa predsjednik Upravnog vijeća 

konstatira da je o imenovanju osobe koja zamjenjuje ravnatelja, donesena 

jednoglasno. 

 

 Točka 5. Donošenje Odluke o davanju na korištenje prostora Dječjeg vrtića 

Cipelica temeljem javnog natječaja 

Tajnica otvara pred Upravnim vijećem kuverte u kojima su pristigle zamolbe za korištenje 

prostora Dječjeg vrtića te navodi da su stigle dvije zamolbe: Didasko i Studio Žerjav. 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

U raspravi su sudjelovali: Gordana Šoltić Siladi, Anita Hranilović, Sara Posavec, Natalija 

Vikert i Ilija Okun. 

Predsjednik Upravnog vijeća je zamolio  pravnu službu da do sljedeće sjednice provjeri svu 

dokumentaciju još jedanput  pa da se ta  točka dnevnog reda ostavi za sljedeću sjednicu. 

 

Točka 6. Donošenje Odluke o odabiru osiguravajućeg društva za osiguranje djece 

u pedagoškoj godini 2020./2021. 

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su u materijalima svi dobili pristigle  ponude te 

otvara raspravu. 

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

Predrag Vabec i Sanja Solak. 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o odabiru 

osiguravajućeg društva za osiguranje djece u pedagoškoj godini 2020./2021. 

 

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

konstatira da je Odluka o odabiru osiguravajućeg društva za osiguranje djece u 

pedagoškoj godini 2020./2021., donesena jednoglasno. 

 

Točka 7. Davanje Suglasnosti na Odluku o odobrenju korištenja neplaćenog 

dopusta 

Ravnateljica navodi  koja radnica je tražila neplaćeni dopust te da ju je ona uputila na Upravno 

vijeće. 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Davanje Suglasnosti na Odluku o 

odobrenju korištenja neplaćenog dopusta 
 

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

konstatira da je Suglasnosti na Odluku o odobrenju korištenja neplaćenog dopusta, 

donesena jednoglasno. 
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Predsjednik Upravnog vijeća predlaže dopunu dnevnog reda pod nazivom: Donošenje odluke 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice 1- rad na određeno puno radno vrijeme, 

zamjena za privremeno odsutnog radnika. 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje  Dopunu dnevnog reda s 7. sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica. 

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

jednoglasno usvojena sljedeća: 

 

D O P U N A D N E V N OG   R E DA: 

 

Točka 8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice 1- 

rad na određeno puno radno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog radnika 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

Predrag Vabec i Sara Posavec. 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o raspisivanju 

natječaja za radno mjesto spremačice 1- rad na određeno puno radno vrijeme, 

zamjena za privremeno odsutnog radnika 

 

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

konstatira da je Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice 1- rad 

na određeno puno radno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog radnika, 

donesena jednoglasno. 

 

Točka 9. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto – Tajnik- rad 

na određeno puno radno vrijeme; (zamjena za radnicu na komplikacijama u 

trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor) 

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

Predrag Vabec i Sara Posavec. 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o raspisivanju 

natječaja za radno mjesto – Tajnik- rad na određeno puno radno vrijeme; 

(zamjena za radnicu na komplikacijama u trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i 

godišnji odmor)  
 

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

konstatira da je Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto – Tajnik- rad na 

određeno puno radno vrijeme; (zamjena za radnicu na komplikacijama u 

trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor), donesena jednoglasno. 
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Točka 10. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto- Odgojitelj 

– 2 izvršitelja, rad na neodređeno puno radno vrijeme; zbog povećanja opsega 

posla. 

Ravnateljica navodi da postoji potreba za raspisivanjem natječaja obzirom na otvorenje nove 

jasličke skupine u područnom odjelu „Vjeverica“, a obzirom da se radi o povećanju opsega 

posla sukladno zakonu rad bi bio na neodređeno. 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. Nitko nije tražio riječ. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o raspisivanju 

natječaja za radno mjesto- Odgojitelj – 2 izvršitelja, rad na neodređeno puno 

radno vrijeme; zbog povećanja opsega posla. 

 

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

konstatira da je Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto- Odgojitelj – 2 

izvršitelja, rad na neodređeno puno radno vrijeme; zbog povećanja opsega posla, 

donesena jednoglasno. 

 

Sjednica je završena u 18:22 sati. 

 

KLASA: 003-02/20-01/18 

URBROJ: 2109-100-01-20-01 

 

Čakovec, 31.08.2020.godine 

 

 

 

 

TAJNIK       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Sara Posavec                                Ilija Okun 

M.P 
 

 


