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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 

ČAKOVEC 

 

 

 

IZVOD IZ  

Z A P  I  S  N  I  K A 
 

 

s 12. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 24. studenog 2020. (utorak) s 

početkom u 09:00 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.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća predložio je Dnevni red. 

 

Jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

 

D N E V N I  R E D 
 

 

1. Donošenje odluke o obustavi natječaja za radno mjesto odgojitelj- rad na 

određeno nepuno radno vrijeme (4 h dnevno) u okviru projekta „Vrtić po Vašoj 

mjeri „; 

2. Donošenje odluke raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj- pripravnik 

– rad na određeno puno radno vrijeme; 

3. Donošenje Odluke o sporazumnom raskidu ugovora o radu radi odlaska u 

mirovinu; 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto domara 2- rad na 

neodređeno puno radno vrijeme zbog povećanja opsega posla; 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog kuhara - 

rad na neodređeno puno radno vrijeme; 

6. Donošenje Odluke o isplati prigodne nagrade – božićnice za 2020.; 

7.  Donošenje Odluke o usvajanju teksta Ugovora  o poslovnoj suradnji br.1/20 

između Dječjeg vrtića Cipelica i Dječjeg vrtića Cvrčak;  
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8. DOPUNA DNEVNOG REDA: Donošenje Odluke o prestanku radnog odnosa 

temeljem zahtjeva za sporazumni raskid ugovora o radu; 

9. DOPUNA DNEVNOG REDA: Donošenje Odluke raspisivanju natječaja za 

radno mjesto stručnog suradnika defektologa – rad na određeno puno radno 

vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri; 

10. DOPUNA DNEVNOG REDA: Ostala pitanja 

 

Ravnateljica navodi da su članovi Upravnog vijeća uz materijale primili  
 

1. Skraćeni zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

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

2. Skraćeni zapisnik s 11. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Cipelica KLASE: 003-02/20-01/36, URBROJ: 2109-100-01-20-04 

 

Navedeni skraćeni zapisnici su dani na usvajanje te je :  

  

a) „Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo „protiv“, pa je Skraćeni Zapisnik 

10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica                                                                

KLASE: 003-05/20-01/28, URBROJ: 2109-100-01-20-03, usvojen jednoglasno. 
 

b) „Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo „protiv“, pa je Skraćeni zapisnik s 

11. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/20-01/36, URBROJ: 2109-100-01-20-04, usvojen                

jednoglasno. 

 

 

Točka 1.  Donošenje odluke o obustavi natječaja za radno mjesto 

odgojitelj- rad na određeno nepuno radno vrijeme (4 h dnevno) u okviru 

projekta „Vrtić po Vašoj mjeri „ 
 

Ravnateljica navodi da na natječaj za radno mjesto odgojitelj- rad na određeno 

nepuno radno vrijeme (4 h dnevno) u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ nije 

pristigla nijedna prijava te predlaže donošenje odluke. 
 

„Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo protiv, pa je jednoglasno donesena 

Odluka o obustavi natječaja za radno mjesto odgojitelj- rad na određeno 

nepuno radno vrijeme (4 h dnevno) u okviru projekta „Vrtić po Vašoj 

mjeri„ 
 

Točka 2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto 

odgojitelj- pripravnik – rad na određeno puno radno vrijeme 
 

Ravnateljica navodi da postoji potreba za raspisivanjem natječaja za radno 

mjesto odgojitelj – pripravnik i da bi to bio rad na određeno puno radno vrijeme 

te predlaže raspisivanje natječaja. 
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„Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo protiv, pa je jednoglasno donesena 

Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj- pripravnik – 

rad na određeno puno radno vrijeme 
 

Točka 3. Donošenje Odluke o sporazumnom raskidu ugovora o radu radi 

odlaska u mirovinu 
 

Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje te predlaže donošenje odluke. 

 

Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo protiv, pa je jednoglasno donesena 

Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o radu radi odlaska u mirovinu. 

 

Točka 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto 

domara 2- rad na neodređeno puno radno vrijeme zbog povećanja opsega 

posla 

Ravnateljica navodi da zbog povećanog opsega posla postoji potreba za 

raspisivanjem natječaja radi za radno mjesto domara 2 – rad na neodređeno puno 

radno vrijeme te predlaže raspisivanje natječaja. 

Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo protiv, pa je jednoglasno donesena 

Odluka o  raspisivanju natječaja za radno mjesto domara 2- rad na 

neodređeno puno radno vrijeme zbog povećanja opsega posla. 

Točka 5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto 

pomoćnog kuhara - rad na neodređeno puno radno vrijeme 

Ravnateljica navodi da zbog odlaska radnice koja je radila na poslovima 

pomoćnog kuhara u prijevremenu starosnu mirovinu postoji potreba za 

raspisivanjem natječaja za radno mjesto pomoćnog kuhara- rad na neodređeno 

puno radno vrijeme te predlaže donošenje odluke. 

Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo protiv, pa je jednoglasno donesena 

Odluka o  raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog kuhara - rad 

na neodređeno puno radno vrijeme. 

 

Točka 6. Donošenje odluke o isplati prigodne nagrade - božićnice za 2020. 

 

Ravnateljica predlaže da se svakom radniku zaposlenom neprekidno 6 mjeseci 

u Dječjem vrtiću Cipelica ovom odlukom utvrdi pravo isplate prigodne nagrade 

– božićnice za 2020.,a da će se iznos odrediti posebnom odlukom sukladno 

osiguranim financijskim sredstvima u financijskom planu. Predlaže donošenje 

odluke. 
 

Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo protiv, pa je jednoglasno donesena 

Odluka odluke o isplati prigodne nagrade - božićnice za 2020. 
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Točka 7. Odluka o usvajanju teksta Ugovora  o poslovnoj suradnji 

br.1/2020 između Dječjeg vrtića Cipelica i Dječjeg vrtića Cvrčak 
 

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se odluka o usvajanju teksta 

Ugovora o poslovnoj suradnji br.1/2020 između Dječjeg vrtića Cipelica i 

Dječjeg vrtića Cvrčak donese na nekoj od sljedećih sjednica dok se Ravnateljice 

vrtića još usuglase oko nekih detalja oko teksta Ugovora te je donošenje 

navedene odluke odgođeno za neku od sljedećih sjednica. 
 

DOPUNA DNEVNOG REDA: Točka 8. Donošenje Odluke o prestanku 

radnog odnosa temeljem zahtjeva za sporazumni raskid ugovora o radu 
 

Ravnateljica je dala uvodno obrazloženje te predlaže donošenje odluke. 
 

Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo protiv, pa je jednoglasno donesena 

Odluka o prestanku radnog odnosa temeljem zahtjeva za sporazumni 

raskid ugovora o radu. 
 

DOPUNA DNEVNOG REDA: Točka 9. Donošenje Odluke o raspisivanju 

natječaja za radno mjesto stručnog suradnika defektologa – rad na 

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

Ravnateljica navodi vezano za prethodnu točku da postoji potreba za 

raspisivanjem natječaja za radno mjesto stručnog suradnika defektologa- rad na 

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

predlaže donošenje odluke. 
 

Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo protiv, pa je jednoglasno donesena 

Odluka o  raspisivanju natječaja za radno mjesto stručnog suradnika 

defektologa – rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta 

„Vrtić po Vašoj mjeri“. 
 

DOPUNA DNEVNOG REDA :Točka 10. Ostala pitanja 
                          

                         Nitko nije tražio riječ. 

 

Sjednica je završena u 10:10 sati. 

 

KLASA: 003-05/20-01/38 

URBROJ: 2109-100-01-20-05 

Čakovec, 24. studenoga 2020. 

 

TAJNIK       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Sara Posavec                                 Ilija Okun 

M.P 
 

 

 


