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DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 

UPRAVNO VIJEĆE 

VUKOVARSKA 15 
ČAKOVEC 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

s 19. (Zoom) sjednice Upravnog vijeća održane dana 24. veljače 2021. godine (srijeda) u 16:15 

sati  

 

Sjednicu je s Pozivom KLASE:  003-02/21-01/7, URBROJ: 2109-100-01-21-01 od 22.veljače 2021. 

godine sazvao predsjednik Upravnog vijeća Ilija Okun.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je sjednicu u 16.15 sati preko online aplikacije Zoom. 

 
SJEDNICI SU NAZOČNI:  

                                        

1. Ilija Okun, predstavnik osnivača, predsjednik Upravnog vijeća 

2. Natalija Vikert, predstavnik osnivača, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća 

3. Predrag Vabec, predstavnik osnivača 

4. Anita Hranilović, predstavnik roditelja 

5. Sanja Solak, predstavnik radnika  

6. Gordana Šoltić Siladi, ravnatelj 

7. Sara Posavec, tajnik 

 

 
Ravnateljica sve lijepo pozdravlja te napominje da se sjednica snima i kao inače i preko Zoom 

aplikacije. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća sve lijepo pozdravlja i navodi da su svi dobili dnevni red. Navodi da 

ukoliko nema potrebe za dopunom dnevnog reda da daje dnevni red na usvajanje. 

 

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

odgojitelja – 6 izvršitelja, rad na neodređeno puno radno vrijeme; novootvoreni 

poslovi; 

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

pomoćnog kuhara - rad na neodređeno puno radno vrijeme – novootvoreni poslovi; 

 

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

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

komplikacijama u trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor); 
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6. Donošenje Odluke o prestanku radnog odnosa temeljem zahtjeva za sporazumni raskid 

ugovora o radu; 

 

7. Ostala pitanja 

 

Predsjednik Upravnog vijeća navodi da su članovi Upravnog vijeća uz materijale primili  

 

1. Skraćeni zapisnik s 17. (Zoom) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/21-01/2, URBROJ: 2109-100-01-21-04 

2. Skraćeni zapisnik s 18. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica 

KLASE: 003-02/21-01/3, URBROJ: 2109-100-01-21-05 

 

 

Navedeni skraćeni zapisnici su dani na usvajanje te je :  

  

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

17. (Zoom) sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica KLASE: 003-

02/21-01/2, URBROJ: 2109-100-01-21-04, usvojen jednoglasno. 

 

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

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

003-02/21-01/3, URBROJ: 2109-100-01-21-05, usvojen jednoglasno. 

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“. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 
 

Ravnateljica navodi da s prvom fazom projekta „Vrtić po Vašoj mjeri“ završavamo 

04. ožujka te da smo imali do sada natječaj za odgojitelja na pola radnog vremena te se 

nitko nije javio pa bi trebalo donijeti odluku o obustavi postupka natječaja. Predlaže 

donošenje odluke.  

 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

 

Nitko nije tražio riječ. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog odluke o 

obustavi postupka natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na određeno nepuno 

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

„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“. 

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 
 

Ravnateljica navodi da vezano uz prethodnu točku postoji potreba za raspisivanjem natječaja za radno 

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

mjeri“ te predlaže donošenje odluke. 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

U raspravi su sudjelovali Gordana Šoltić Siladi, Natalija Vikert i Sanja Solak. 

Nitko više nije tražio riječ. 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog odluke o 

raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – rad na određeno nepuno 

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

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

odgojitelja – 6 izvršitelja, rad na neodređeno puno radno vrijeme; novootvoreni poslovi. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

Ravnateljica je pročitala izvješće Povjerenstva radi zapošljavanja odgojno obrazovnih radnika. Navodi 

da su navedene kandidatkinje i njezin prijedlog. Predlaže donošenje odluke. 
 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

U raspravi su sudjelovali Gordana Šoltić Siladi, Natalija Vikert i Ilija Okun. 

Nitko više nije tražio riječ. 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog odluke o 

zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto odgojitelja – 6 

izvršitelja, rad na neodređeno puno radno vrijeme; novootvoreni poslovi 
 

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 – 6 

izvršitelja, rad na neodređeno puno radno vrijeme; novootvoreni poslovi. 

 

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

pomoćnog kuhara - rad na neodređeno puno radno vrijeme – novootvoreni poslovi. 

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 
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Ravnateljica je pročitala izvješće Povjerenstva radi zapošljavanja ostalih radnika. Navodi da je 

navedena kandidatkinja i njezin prijedlog. Predlaže donošenje odluke. 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

Nitko nije tražio riječ. 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog odluke o  

zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto pomoćnog kuhara 

- rad na neodređeno puno radno vrijeme – novootvoreni poslovi. 
 
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 – novootvoreni poslovi. 

 

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

pedagoga- rad na određeno puno radno vrijeme (zamjena za radnicu na komplikacijama u 

trudnoći, rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor). 

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

Ravnateljica je pročitala izvješće Povjerenstva radi zapošljavanja odgojno-obrazovnih radnika. Navodi 

da je navedena kandidatkinja i njezin prijedlog. Predlaže donošenje odluke. 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

Nitko  nije tražio riječ. 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog odluke o  

zasnivanju radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto pedagoga- rad na 

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

rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor). 
 

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 pedagoga- rad na 

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

rodiljni, roditeljski dopust i godišnji odmor). 

Točka 6. Donošenje Odluke o prestanku radnog odnosa temeljem zahtjeva za sporazumni 

raskid ugovora o radu. 

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

Ravnateljica navodi da ju je unatrag dva tjedna kontaktirala radnica koja je trenutno na neplaćenom 

dopustu do 01. ožujka te je uputila zahtjev za sporazumni raskid ugovora na neodređeno jer će otići na 

drugi posao. Predlaže donošenje odluke. 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

Nitko  nije tražio riječ. 
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Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog odluke o  

prestanku radnog odnosa temeljem zahtjeva za sporazumni raskid ugovora o 

radu. 
 

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 NA NAČIN DA SE DODAJE NOVA TOČKA 7. KOJA GLASI: 

Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice 1 - rad na neodređeno 

puno radno vrijeme – novootvoreni poslovi 

Predsjednik Upravnog vijeća dao je na glasovanje DOPUNU DNEVNOG REDA NA NAČIN 

DA SE DODAJE NOVA TOČKA 7. KOJA GLASI: Donošenje Odluke o raspisivanju 

natječaja za radno mjesto spremačice 1 - rad na neodređeno puno radno vrijeme – 

novootvoreni poslovi 

 „Za“ su glasovali svi članovi, pa predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je jednoglasno 

usvojen sljedeća: DOPUNA DNEVNOG REDA NA NAČIN DA SE DODAJE NOVA 

TOČKA 7. KOJA GLASI: Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto 

spremačice 1 - rad na neodređeno puno radno vrijeme – novootvoreni poslovi. 

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici. 

Ravnateljica navodi da vezano za prethodnu točku postoji potreba za raspisivanjem natječaja za radno 

mjesto spremačice 1 - rad na neodređeno puno radno vrijeme – novootvoreni poslovi. Predlaže 

donošenje odluke. 

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu. 

Nitko nije tražio riječ. 

Predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje Prijedlog odluke o  

raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice 1 - rad na neodređeno puno 

radno vrijeme – novootvoreni poslovi. 

 

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

o  raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice 1 - rad na neodređeno puno 

radno vrijeme – novootvoreni poslovi. 

 

Točka 8. Ostala pitanja 

 

Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća  što se tiče PO Bambi da su natječaji  riješeni, da je 

nabava u toku, da su sa Osnivačem dogovoreni svi potrebni radovi te da su u toku inicijalni razgovori 

sa roditeljima. 
 

Ravnateljica daje informaciju da se krenulo s Odgojiteljskim vijećima i uživo, ali držeći se 

epidemioloških mjera. Također daje informaciju da su svi djelatnici i sva djeca negativni i da nitko nije 

u samoizolaciji 
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Nitko više nije tražio riječ te predsjednik Upravnog vijeća zatvara raspravu u 16:55 h. 

 

KLASA: 003-02/21-01/7 
URBROJ: 2109-100-01-21-04 

Čakovec, 24.02.2021.godine 

 

 

TAJNIK      PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

Posavec Sara   .                                    Ilija Okun 

M.P. 
 

 

 

 

 

 

 

                       

  

 

M.P 


