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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 
VUKOVARSKA 15 
ČAKOVEC 
 
 

IZVOD IZ 

Z A P  I  S  N  I  K A  
 

s 10. sjednice Upravnog vijeća održane dana 24. rujna 2020. (četvrtak ) u prostorijama Dječjeg 

vrtića Cipelica 

 
Sjednicu je s Pozivom KLASE:  003-05/20-01/28, URBROJ: 2109-100-01-20-01 od 21. rujna 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 napominje da  će biti jedna dopuna dnevnog 

reda te daje ravnateljici riječ. 

Ravnateljica navodi da je riječ o točki za nadopunu koja se odnosi na donošenje odluke u skladu s 

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak. 

Tajnica je podijelila materijale vezane za dopunu dnevnog reda. 
 
Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Dnevni red s 10. 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 Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 

2020./2021. ; 
2. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2020./2021.  
3. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto defektologa 

– rad na određeno puno radno vrijeme - u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“  ; 
4. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja 

– rad na neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja ; 
5. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto spremačice 

– rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnog radnika) ;  
6. DOPUNA DNEVNOG REDA: Donošenje odluke o isplati naknade za troškove redovne skrbi 

djece radnika. 
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Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su članovi Upravnog vijeća uz materijale 

primili i : 

 Zapisnik s  7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/20-

01/18, URBROJ: 2109-100-01-20-01; 

 Zapisnik s 8. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/20-01/19, URBROJ: 2109-100-01-20-01;  

 Zapisnik s 9. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-05/20-01/33, URBROJ: 2109-100-01-20-01; 

  Izvještaj o završenom ispravku pogrešno obračunatih plaća KLASE: 003-05/20-

01/27, URBROJ: 2109-100-01-20-01; 

  Protokol za postupanje COVID 19 KLASE: 003-05/20-01/34 URBROJ: 2109-

100-01-20-01. 

 
Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Zapisnik s   7. sjednice Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/20-01/18, URBROJ: 2109-100-01-20-01. 

 

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

konstatira da je  Zapisnik s 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/20-01/18, URBROJ: 2109-100-01-20-01, usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Zapisnik s 8. (telefonske) sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/20-01/19, URBROJ: 2109-

100-01-20-01. 

 

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

konstatira da je Zapisnik s 8. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica KLASE: 003-02/20-01/19, URBROJ: 2109-100-01-20-01, usvojen jednoglasno. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na usvajanje Zapisnik s 9. (telefonske) sjednice 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-05/20-01/33, URBROJ: 2109-

100-01-20-01. 

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

konstatira da je Zapisnik s 9. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica KLASE: 003-05/20-01/33, URBROJ: 2109-100-01-20-01, usvojen jednoglasno. 

 

Točka 1. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku 

godinu 2020./2021.  

  

Ravnateljica je kratko navela i obrazložila Godišnji plan i program te istaknula kao posebno bitno, a 

uneseno je u Godišnji plan i program te Kurikulum su „Postupci i upute roditeljima vezano uz mjerenje 

temperature i praćenje pojave simptoma za djecu ranije predškolske“ dobi što je s obzirom na sadašnju 
situaciju značajno i neophodno. 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

Solak. 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog Godišnjeg plana 

i programa rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2020./2021.  
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Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je Godišnji plan i 

program rada Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu  2020./2021., donesen 
jednoglasno. 
 

Točka 2. Donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2020./2021.  

Predsjednik Upravnog Vijeća daje riječ ravnateljici Gordani Šoltić Siladi. 

Ravnateljica je navela od kojih dijelova je Kurikulum sastavljen te ih ukratko obrazlaže. 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

Nitko nije tražio riječ. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje prijedlog 

Kurikuluma Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2020./2021.  
 
Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je  
Kurikulum Dječjeg vrtića Cipelica za pedagošku godinu 2020./2021. donesen 
jednoglasno. 

 

Točka 3. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto 

defektologa – rad na određeno puno radno vrijeme - u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“   
 
Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 
Ravnateljica je pročitala izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za zapošljavanje odgojno 
obrazovnih radnika, navela njihov prijedlog kandidata s kojim se  i ona složila. 
Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

 

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

zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto defektologa – rad na 

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

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

zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto defektologa – rad na 
određeno puno radno vrijeme - u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri donesena 
jednoglasno. 
 

Točka 4. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto 

odgojitelja – rad na neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja  

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 
Ravnateljica je pročitala izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za zapošljavanje odgojno 
obrazovnih radnika, navela njihov prijedlog kandidata s kojim se  i ona složila. 
Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu.  

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

 
Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o zasnivanju radnog 

odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na neodređeno puno radno 

vrijeme – 2 izvršitelja 
 
„Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo „protiv“, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira 
da je Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja 

– rad na neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja, donesena jednoglasno. 
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Točka 5. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto 

spremačice – rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnog radnika)  

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 
Ravnateljica je pročitala izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za zapošljavanje ostalih radnika, 
navela njihov prijedlog kandidata s kojim se  i ona složila. 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog Odluke o zasnivanju radnog 

odnosa temeljem natječaja za radno mjesto spremačice – 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 zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto spremačice 

– rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnog radnika), 
donesena jednoglasno. 

Točka 6. DOPUNA DNEVNOG REDA: Donošenje odluke o isplati naknade za troškove redovne 

skrbi djece radnika  

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ Sari Posavec. 

Sara Posavec navodi da se radi o novom Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na 

dohodak s kojim bi se trebali usuglasiti te objašnjava koje su bitne promjene. 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

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

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

naknade za troškove redovne skrbi djece radnika . 

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

naknade za troškove redovne skrbi djece radnika, donesena jednoglasno. 
 

Točka 7. Ostala pitanja 

 
Predsjednik Upravnog vijeća je informirao članove da su stvari u tijeku odnosno da se razgovaralo o 
tome da bi se saniralo krovište i da se  nada da će krovište konačno biti sanirano. 
Ravnateljica navodi da bude reportaža o Dječjem vrtiću Cipelica u Školskim novinama te o tome 
informira članove Upravnog vijeća. 
Natalija Vikert navodi da se nada da se dvorana neće dati u upotrebu dokle god je ovakva situacija s 
COVID-19. 
Sanja Solak navodi da se jako pazi da se grupe ne miješaju. 
Ravnateljica navodi da tek kad dobije precizne upute od Zavoda za javno zdravstvo da se tek onda 
može, da zasad se nikog ne pušta. 
 
Nitko više nije tražio riječ te Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu u 17.42 h.  

 
KLASA: 003-05/20-01/28 
URBROJ: 2109-100-01-20-03 

Čakovec, 24.09.2020.godine 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
Posavec Sara   .                                    Ilija Okun 

M.P. 


