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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

 

IZVOD IZ 

Z A P  I  S  N  I  K A 
 

sa 50. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 10. listopada 2018. (srijeda) s 

početkom u 12:00 sati 

 

 

 Telefonski su kontaktirani članovi: 

1. Ilija Okun, predstavnik osnivača, predsjednik Vijeća 

2. Natalija Vikert, predstavnica osnivača 

3. Predrag Vabec, predstavnik osnivača 

4. Silvio Pintarić, predstavnik roditelja 

5. Đurđica Golik, predstavnica radnika 

 

Predsjednik Upravnog vijeća predložio je Dnevni red. 

Članove je kontaktirala ravnateljica Dječjeg vrtića Cipelica.  

 

Jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

 

D N E V N I  R E D 

 
1. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja, 2 izvršitelja 

rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust 

2. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja rad na 

određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje 

3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika 

defektologa do opoziva, odnosno do popunjenja radnog mjesta - rad u okviru projekta 

„Vrtić po Vašoj mjeri“ 

4. Ostala pitanja 
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Točka 1. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja, 2 

izvršitelja rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje, rodiljni i 

roditeljski dopust 

 

Ravnateljica je predložila kandidate za zasnivanje radnog odnosa.  

 

 Upravno vijeće jednoglasno Odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto 

odgojitelja - rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje, rodiljni i 

roditeljski dopust, s Enom Varga. 

 

 Upravno vijeće jednoglasno Odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto 

odgojitelja - rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje, rodiljni i 

roditeljski dopust, s Barbarom Gregl. 

 

 

Točka 2. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja - rad 

na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje 

 

Ravnateljica je predložila kandidata za zasnivanje radnog odnosa. 

 

 Upravno vijeće jednoglasno Odluku o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto 

odgojitelja - rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za bolovanje, s Anjom 

Hlapčić. 

 

 

Točka 3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika 

defektologa do opoziva, odnosno do popunjenja radnog mjesta - rad u okviru projekta 

„Vrtić po Vašoj mjeri“ 

 

 Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća da je odabrana kandidatkinja 

odustala od sklapanja ugovora o radu te da i dalje postoji potreba za zapošljavanje stručnog 

suradnika defektologa.  

 S obzirom da radno mjesto ostaje nepopunjeno, predlaže donošenje Odluke o 

raspisivanju natječaja za to radno mjesto i to do opoziva odnosno do popunjenja radnog mjesta.  

 

 Upravno vijeće jednoglasno Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto 

stručnog suradnika defektologa do opoziva, odnosno do popunjenja radnog mjesta - rad 

u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“. 

 

 

Točka 4. Ostala pitanja 

 

 Nitko nije tražio riječ. 

 Sjednica je završena u 12:24 sati. 
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KLASA: 003-02/18-01/17 

URBROJ: 2109-100-01-18-01 

Čakovec, 10. listopada 2018. 

 

 

 

TAJNIK       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Aleksandra Tot     Ilija Okun 

M.P 


