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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 
ČAKOVEC 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

s 14. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća održane dana dana 15. prosinca 2020. godine 

(utorak) u 09:00 sati 
 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE:  003-05/20-01/55, URBROJ: 2109-100-01-20-01 od 14. 

prosinca 2020. godine. godine sazvao predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun.  

 

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 umanjenju cijene koštanja usluge korisnicima radi izolacije i 

samoizolacije odgojitelja 

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

domara 2 – rad na neodređeno puno radno vrijeme  

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

pomoćnog kuhara – rad na neodređeno puno radno vrijeme  

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

odgojitelja pripravnika– rad na određeno puno radno vrijeme (pripravnički staž) 

5. Donošenje odluke o obustavi postupka natječaja za radno mjesto stručnog suradnika 

defektologa – rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po  Vašoj 

mjeri“ 

6. Donošenje Odluke o imenovanju voditelja tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana 

7.  Obavijest o božićnoj i novogodišnjoj organizaciji rada 

8. DOPUNA DNEVNOG REDA: Davanje Suglasnosti na Odluku o odobrenju korištenja 

neplaćenog dopusta 

9. Ostala pitanja 
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Ravnateljica je navela da su članovi Upravnog vijeća uz materijale primili : 

 

1. Skraćeni zapisnik s 12. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-05/20-01/38, URBROJ: 2109-100-01-20-05 

2. Skraćeni zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-05/20-

01/51, 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 

s 12. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 

003-05/20-01/38, URBROJ: 2109-100-01-20-05, usvojen jednoglasno. 

 

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

s 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

05/20-01/51, URBROJ: 2109-100-01-20-04, usvojen  jednoglasno. 

 

Točka 1. Donošenje Odluke o umanjenju cijene koštanja usluge korisnicima radi izolacije i 

samoizolacije odgojitelja 
 

Ravnateljica je  predložila da se umanji cijena vrtića  djeci- korisnicima usluge 

za one dane koje su proveli u samoizolaciji radi izolacije i samoizolacije 

odgojitelja. 
 

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

Odluka o  umanjenju cijene koštanja usluge korisnicima radi izolacije i 

samoizolacije odgojitelja. 
 

Točka 2. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno 

mjesto domara 2 – rad na neodređeno puno radno vrijeme 
 

Ravnateljica je pročitala izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja radi 

zapošljavanja ostalih radnika za radno mjesto domara 2 – rad na neodređeno puno 

radno vrijeme. Ravnateljica navodi da je to ujedno i njezin prijedlog te predlaže 

donošenje odluke.  
 

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

Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto 

domara 2 – rad na neodređeno puno radno vrijeme. 
 

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

mjesto pomoćnog kuhara – rad na neodređeno puno radno vrijeme 
 

Ravnateljica je pročitala izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja radi 

zapošljavanja ostalih radnika za radno mjesto pomoćne kuharice, rad na 
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neodređeno puno radno vrijeme. Ravnateljica navodi da je to ujedno i njezin 

prijedlog te predlaže donošenje odluke.  
 

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

Odluka o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto 

pomoćnog kuhara – rad na neodređeno puno radno vrijeme. 

 

 

 

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

mjesto odgojitelja pripravnika– rad na određeno puno radno vrijeme (pripravnički staž) 
 

Ravnateljica je pročitala izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja radi 

zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika za radno mjesto odgojitelja pripravnika, 

rad na određeno puno radno vrijeme (pripravnički staž). Ravnateljica navodi da je to 

ujedno i njezin prijedlog te predlaže donošenje odluke.  
 

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

Odluka o  zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto 

odgojitelja pripravnika– rad na određeno puno radno vrijeme 

(pripravnički staž). 

Točka 5. Donošenje odluke o obustavi postupka natječaja za radno mjesto stručnog 

suradnika defektologa – rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta „Vrtić po  

Vašoj mjeri“ 
 

Ravnateljica predlaže da se obustavi postupak natječaja za radno mjesto 

stručnog suradnika defektologa – rad na određeno puno radno vrijeme u okviru 

projekta „Vrtić po  Vašoj mjeri“ jer na natječaj nije pristigla niti jedna zamolba. 

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

Odluka o obustavi postupka natječaja za radno mjesto stručnog suradnika 

defektologa – rad na određeno puno radno vrijeme u okviru projekta 

„Vrtić po  Vašoj mjeri“. 

Točka 6.  Donošenje Odluke o imenovanju voditelja tijekom božićnih i 

novogodišnjih blagdana. 
 

Ravnateljica predlaže voditelje tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana te 

predlaže donošenje odluke. 

 

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

Odluka o imenovanju voditelja tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana. 
 

Točka 7. Obavijest o božićnoj i novogodišnjoj organizaciji rada 

 

Ravnateljica je obavijestila članove Upravnog vijeća kakva će biti organizacija 

radnog vremena tijekom božićnih i novogodišnjih praznika sukladno potrebama 

koje su utvrđene tako što su poslane ankete po terenu početkom 12. mjeseca. 
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DOPUNA DNEVNOG REDA: Točka 8. Davanje Suglasnosti na Odluku o 

odobrenju korištenja neplaćenog dopusta 

 

Ravnateljica navodi da je radnica raspoređena na radno mjesto pomoćnog 

djelatnika za njegu, skrb i pratnju podnijela zamolbu kojom traži  suglasnost na 

odobrenje korištenja neplaćenog dopusta u razdoblju od 18. prosinca 2020. do 

17. lipnja 2021.godine iz privatnih razloga. Predlaže donošenje odluke. 
 

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

Odluka o odobrenju korištenja neplaćenog dopusta 
 

Točka 9. Ostala pitanja 
 

                         Nitko nije tražio riječ. 
 

Sjednica je završena u 10:30 sati. 

 

KLASA: 003-05/20-01/55 

URBROJ: 2109-100-01-20-05 

Čakovec, 15.prosinca 2020. 

 

TAJNIK       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Sara Posavec                                 Ilija Okun 

M.P 
 

 
 

 

 

 


