
 
1 

 

DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 
ČAKOVEC 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

s 20. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 10.ožujka 2021. godine (srijeda) u 

12:00 sati  

 

Sjednicu je s Pozivom KLASE:  003-02/21-01/8, URBROJ: 2109-100-01-21-01 od 10.ožujka 2021. 

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 obustavi postupka natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na 

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

 

2. Donošenje odluke o  raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na 

određeno nepuno radno vrijeme u okviru nastavka projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“; 

 

3. Ostala pitanja 

 

Točka 1. Donošenje odluke o obustavi postupka natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na 

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

 
Ravnateljica navodi da  na natječaj za radno mjesto odgojitelja – rad na određeno nepuno radno 

vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ nije pristigla ni jedna zamolba te predlaže 

obustavu postupka natječaja. 

 

„Za“ je glasovalo 5 članova, a „0“ ih je bilo protiv, pa je jednoglasno donesena Odluka 
o obustavi postupka natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na određeno nepuno radno 

vrijeme u okviru projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“. 
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Točka 2. Donošenje odluke o  raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na 

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

Ravnateljica navodi da je vezano uz prethodnu točku potrebno raspisati novi natječaj za radno mjesto 

odgojitelja – rad na određeno nepuno radno vrijeme u okviru nastavka projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ 

zbog toga jer se  navedeni projekt nastavlja. 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 odgojitelja – rad na određeno nepuno 

radno vrijeme u okviru nastavka projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“. 

 

Točka 3. Ostala pitanja 

 

Natalija Vikert moli da se joj za sljedeću sjednicu pripremi Poslovnik o radu Upravnog vijeća dječjeg 

vrtića Cipelica. 

                       

 Nitko više nije tražio riječ.  Sjednica je završena u 12:30 sati. 
 

 

KLASA: 003-02/21-01/8 
URBROJ: 2109-100-01-21-04 

Čakovec, 10.03.2021..godine 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Posavec Sara   .                                    Ilija Okun 

M.P. 
 

 

 


