
 
1 

 

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 
ČAKOVEC 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

s 15. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. prosinca 2020. godine (srijeda) 

s početkom u  09:00 sati 

 

 Sjednicu je s Pozivom KLASE:  003-05/20-01/57, URBROJ: 2109-100-01-20-01 od 29. 

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 raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj- rad na 

određeno puno radno vrijeme (zamjena za radnicu na komplikacijama u 

trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor) 

 

2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto pedagog- rad na 

određeno puno radno vrijeme (zamjena za radnicu na komplikacijama u 

trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor) 

 

3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika 

za njegu,skrb i pratnju- rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za 

privremeno odsutnog radnika) 

 

4. Donošenje Odluke o utvrđivanju prava radnika na dar u naravi 

 

5. Donošenje Odluke o imenovanju zamjene voditelja tijekom božićnih i 

novogodišnjih blagdana 
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6. Ostala pitanja 

 

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

određeno puno radno vrijeme (zamjena za radnicu na komplikacijama u trudnoći, rodiljni, 

roditeljski dopust i godišnji odmor) 
 

Ravnateljica navodi da postoji potreba za raspisivanjem natječaja za radno 

mjesto odgojitelj- rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za radnicu na 

komplikacijama u trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor) 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 odgojitelj- rad na 

određeno puno radno vrijeme (zamjena za radnicu na komplikacijama u 

trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor). 

 

 
Točka 2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto pedagog- rad na određeno 

puno radno vrijeme (zamjena za radnicu na komplikacijama u trudnoći, rodiljni, roditeljski 

dopust i godišnji odmor) 

Ravnateljica navodi da postoji potreba za raspisivanjem natječaja za radno 

mjesto pedagog- rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za radnicu na 

komplikacijama u trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor) 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 pedagog- rad na određeno 

puno radno vrijeme (zamjena za radnicu na komplikacijama u trudnoći, 

rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor). 

 

Točka 3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, 

skrb i pratnju- rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnog radnika) 
 

Ravnateljica navodi da postoji potreba zbog odlaska trenutne radnice na tom 

radnom mjestu na neplaćeni dopust za raspisivanjem natječaja za radno mjesto 

pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju- rad na određeno puno radno vrijeme 

(zamjena za privremeno odsutnog radnika) 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 radnika za 

njegu, skrb i pratnju- rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za 

privremeno odsutnog radnika). 
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Točka 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju prava radnika na dar u naravi 
 

Ravnateljica predlaže da se donese odluka kojom se utvrđuje se pravo na dar u 

naravi radnicima Dječjeg vrtića Cipelica u visini neoporezivog iznosa utvrđenog 

Pravilnikom o porezu na dohodak a sukladno Pravilniku o radu, a koje je osnivač 

odobrio. 

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

Odluka o  utvrđivanju prava radnika na dar u naravi. 

Točka 5. Donošenje Odluke o imenovanju zamjene voditelja tijekom božićnih i novogodišnjih 

blagdana 
 

Ravnateljica predlaže da se voditeljem Dječjeg vrtića Cipelica, matičnog 

objekta - vrtića i jaslica „Cipelica“, Vukovarska 15, Čakovec, imenuje  Mateja 

Dubroja, raspoređena na radno mjesto odgojitelja, tijekom božićnih i 

novogodišnjih blagdana u vremenu od 21. prosinca 2020. – 23. prosinca 2020. 

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

Odluka o  imenovanju zamjene voditelja tijekom božićnih i novogodišnjih 

blagdana 

Točka 6. Ostala pitanja 
 

                         Nitko nije tražio riječ. 

 

Sjednica je završena u 09:45 sati. 

 

KLASA: 003-05/20-01/57 

URBROJ: 2109-100-01-20-04 

Čakovec, 30.prosinca 2020. 

 

TAJNIK       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Sara Posavec                                 Ilija Okun 

M.P 
 

 
 

 

 

 

 


