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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

IZVOD IZ  

Z A P  I  S  N  I  K A 
 

s 1. konstituirajuće (telefonske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 8. travnja 2020. 

(srijeda) s početkom u 9:15 sati 

 

 

 Telefonski su kontaktirani članovi: 

1. Ilija Okun, predstavnik osnivača, predsjednik Vijeća 

2. Natalija Vikert, predstavnica osnivača 

3. Predrag Vabec, predstavnik osnivača 

4. Anita Hranilović, predstavnik roditelja 

5. Sanja Solak, predstavnica radnika 

 

 

Članove je kontaktirala ravnateljica Dječjeg vrtića Cipelica.  

 

Ravnateljica konstatira da su članovi Upravnog vijeća primili materijale za 1. 

konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća za koju je prvotno bilo predviđeno održavanje 

u sportskoj dvorani Dječjeg vrtića Cipelica, zbog mjera međusobne udaljenosti između 

osoba, a radi sprječavanja širenja korona virusa, međutim naknadno je odlučeno da će 

se ista ipak održati telefonskim putem. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća predložio je Dnevni red. 

 

Jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

D N E V N I  R E D 
 

1. Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Cipelica  

2. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića Cipelica na temelju Prethodne 

suglasnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca  

3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto administrativno-

računovodstvenog djelatnika 1 – rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za 

bolovanje  

 

 

Članovima je uz materijale dostavljen Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica KLASE: 003-05/16-01/1, URBROJ: 2109-73-04-16-02. 
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Točka 1. Donošenje Odluke o imenovanju zamjenika predsjednika Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Cipelica 

 

 

 Predsjednik Upravnog vijeća predložio je, sukladno članku 3. stavku 3. Poslovnika o 

radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica, da se zamjenicom predsjednika Upravnog vijeća 

imenuje Natalija Vikert. 

 

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

konstatira da je jednoglasno donesena Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica.  
 

 

Točka 2. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića Cipelica na temelju 

Prethodne suglasnosti  Gradskog vijeća Grada Čakovca 

 

 Ravnateljica navodi da je na prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića Cipelica 

dana Prethodna suglasnost od strane Gradskog vijeća Grada Čakovca, pa predlaže donošenje 

iste. 

 

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

konstatira da je jednoglasno donesena Odluka o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića Cipelica. 

 

 

Točka 3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto administrativno-

računovodstvenog djelatnika 1 – rad na određeno puno radno vrijeme; zamjena za 

bolovanje  

 

 Ravnateljica predlaže raspisivanje natječaja sukladno predloženoj odluci. 

 

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

konstatira da je jednoglasno donesena Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto 

administrativno-računovodstvenog djelatnika 1 – rad na određeno puno radno vrijeme; 

zamjena za bolovanje. 

 

 Sjednica je završena u 11.05 sati. 

 

KLASA: 003-02/20-01/5 

URBROJ: 2109-100-01-20-01 

Čakovec, 8. travnja 2020. 

 

TAJNIK       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Aleksandra Tot     Ilija Okun 

M.P 


