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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 
ČAKOVEC 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

s 16. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća vijeća održane dana 20. siječnja 2021. godine 

(srijeda) s početkom u  09:00 sati 

  

Sjednicu je s Pozivom KLASE:  003-02/21-01/01, URBROJ: 2109-100-01-21-01 od 19. siječnja 2021. 

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 zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto– 

PEDAGOG - rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za radnicu na 

komplikacijama u trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor) 

 

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

ODGOJITELJ - rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za radnicu na 

komplikacijama u trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor) 

 

3. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem 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 imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja 

 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup 

informacijama 

 

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

 

1.  Skraćeni zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

05/20-01/55, URBROJ: 2109-100-01-20-05 

2. Skraćeni zapisnik s 15. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/20-01/57, 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 14. 

sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-05/20-01/55, URBROJ: 2109-

100-01-20-05, usvojen jednoglasno. 

 

b) „Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo „protiv“, pa je Skraćeni zapisnik 15. 

(telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-02/20-01/57, 

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

 

Točka 1. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem 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 je pročitala izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja radi zapošljavanja 

odgojno obrazovnih radnika. Ravnateljica navodi da ju je u međuvremenu  kontaktirala 

predložena prvorangirana kandidatkinja koja je odustala od daljnje prijave na natječaj, te 

sukladno tome ravnateljica predlaže drugorangiranu  kandidatkinju 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 

zasnivanju radnog odnosa temeljem 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 2. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem 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 je pročitala izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja radi 

zapošljavanja odgojno obrazovnih radnika. Ravnateljica navodi da je predložena 

kandidatkinja ujedno i njezin prijedlog 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. 
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„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– ODGOJITELJ - rad na određeno puno 

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

godišnji odmor). 

 

Točka 3. DOPUNA DNEVNOG REDA: Donošenje Odluke o prestanku radnog odnosa temeljem 

zahtjeva za sporazumni raskid ugovora o radu 

 

Ravnateljica navodi da je radnica na radnom mjestu odgojiteljice podnijela zahtjev za 

sporazumni raskid ugovora za radno mjesto- odgojitelj – rad na određeno nepuno radno 

vrijeme, rad 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 prestanku 

radnog odnosa temeljem zahtjeva za sporazumni raskid ugovora o radu. 

 

Točka 4. DOPUNA DNEVNOG REDA: Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno 

mjesto odgojitelj- rad na određeno nepuno radno vrijeme , u okviru projekta „Vrtić po Vašoj 

mjeri“ 

Ravnateljica navodi da vezano na prethodnu točku postoji potreba za raspisivanjem 

natječaja za radno mjesto odgojitelj- rad na određeno nepuno 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 odgojitelj- rad na određeno nepuno radno vrijeme , u okviru projekta 

„Vrtić po Vašoj mjeri“. 

 
 

Točka 5. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto– 

POMOĆNOG RADNIKA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU - rad na određeno puno radno vrijeme 

(zamjena za privremeno odsutnog radnika) 

 
Ravnateljica je pročitala izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja radi 

zapošljavanja ostalih radnika. Ravnateljica navodi da je navedena kandidatkinja 

ujedno i njezin prijedlog 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 

zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto– POMOĆNOG RADNIKA ZA 

NJEGU, SKRB I PRATNJU - rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za privremeno 

odsutnog radnika). 

 

Točka 6. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja 
 

Ravnateljica je predložila članice Povjerenstva za provedbu natječaja radi 

zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika i članice Povjerenstva za provedbu natječaja 

radi zapošljavanja ostalih radnika. Predlaže donošenje odluke. 
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Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo protiv, pa je jednoglasno donesena Odluka o 

imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja. 

Točka 7.   Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup 

informacijama 

 

Ravnateljica navodi za imamo zakonsku obvezu na početku godine podnijeti Izvješće 

o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Navodi da su članovi Upravnog 

vijeća Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama dobili u 

materijalima te predlaže donošenje odluke. 

 

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

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. 

 

Točka 8. Ostala pitanja 

 

Nitko nije tražio riječ. 

 

                       

 Sjednica je završena u 09:45 sati. 

 

KLASA: 003-02/21-01/1 

URBROJ: 2109-100-01-21-05 

Čakovec, 20.siječnja 2021. 

 

TAJNIK       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Sara Posavec                                 Ilija Okun 

                                                            M.P 

 

 

 

 

 
 


