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REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK 

Zagreb, Wellerov vrt 1 

KLASA: 601-02/23-05/10 

URBROJ: 251-560-04-23-01 

Zagreb, 9.3.2023. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K   -   PROČIŠĆENI 
  

sa 18. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 16.2.2023. u 

prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 16.00 sati. 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Renata Marinković Krvavica, Jelena 

Rebac Gajer, Gordana Paić, Jasna Tucak 

 

NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Marija Olujić 

  

OSTALE NAZOČNE OSOBE: 

− Sanja Hukavec, ravnateljica 

 

Predsjednica je otvorila 18. sjednicu Upravnog vijeća, pozdravila nazočne i utvrdila da su 

nazočna četiri člana Upravnog vijeća a da je jedan član nenazočan odnosno da je nazočan 

potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća Renata Marinković Krvavica predložila je sljedeći dnevni red: 

 

 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 17. sjednice Upravnog vijeća od 19.1.2023. 

2. Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća 

3. Donošenje Poslovnika o radu Odgojiteljskog vijeća 

4. Donošenje odluke o izboru odgojitelja na neodređeno vrijeme, koje radno 

mjesto je trajno upražnjeno odlaskom B.N. u mirovinu 

5. Donošenje odluke o izboru pomoćnog kuhara na neodređeno vrijeme, koje 

radno mjesto je trajno upražnjeno odlaskom E.B. u mirovinu 

6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

gradskog ureda za radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme, koje radno 

mjesto je trajno upražnjeno odlaskom A.S. u mirovinu 

7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

gradskog ureda za radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme, koje radno 

mjesto je trajno upražnjeno odlaskom J.M. u mirovinu 

8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja po dobivenoj suglasnosti nadležnog 

gradskog ureda za radno mjesto spremačice na neodređeno vrijeme, koje radno 

mjesto je trajno upražnjeno odlaskom I.G.B. u mirovinu 
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9. Razno 

 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Prelazi se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda. 

 

 

AD1 

 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 17. sjednice 

Upravnog vijeća od 19.1.2023. 

 

 

AD2 Ravnateljica je podnijela Izvješće o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća. 

Nakon izlaganja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća od 

16.2.2023. (Izvješće čini sastavni dio ovoga zapisnika.) 

 

 

AD3 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Člankom 39. stavak 4. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 

98/19, 57/22) propisano je da se djelokrug i način rada odgojiteljskog vijeća pobliže 

uređuje statutom dječjeg vrtića. Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 

20.12.2022., KLASA:  601-02/22-02/10, URBROJ: 251-560-04-22-01, koje su 

stupile na snagu dana 29.12.2022., mijenjana je odredba o općim aktima Vrtića. 

Tako je sada u članku 68. stavak 1. točka 6. Statuta određeno da je Poslovnik o radu 

Odgojiteljskog vijeća jedan od propisanih općih akata Vrtića. Slijedom navedenog, 

Upravno vijeće je na temelju članka 43. stavak 1. točka 6. alineja 1. Statuta dužno 

donijeti navedeni opći akt kao u predloženom tekstu, ranije dostavljenom članovima 

Upravnog vijeća elektroničkom poštom. 

Nakon raspravljanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Donosi se Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća. 

 

 

AD4 Uvodno izlaže ravnateljica i obavještava prisutne o natječaju za odgojitelja na 

neodređeno vrijeme koji je trajao od 31.1.2023. do 8.2.2023.  Zaprimili smo 4 

prijave kandidata od kojih su svi zadovoljili formalne uvjete natječaja (M.T., M.B., 

V.Ž., A.M.B.). 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

V.Ž., VŠS, stručna prvostupnica predškolskog odgoja iz ___, izabire se za radno 

odgojitelja na neodređeno vrijeme, koje radno mjesto je trajno upražnjeno odlaskom 

B.N. u mirovinu. 
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AD5 Uvodno izlaže ravnateljica i obavještava prisutne o natječaju za pomoćnog kuhara na 

neodređeno vrijeme koji je trajao od 31.1.2023. do 8.2.2023. Zaprimili smo 6 prijava 

kandidata od kojih su 4 kandidata zadovoljili formalne uvjete natječaja (Lj.S., T.J., 

S.B., M.Đ.) a 2 kandidata nisu (M.H., B.L.). 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

LJ.S., SSS, iz ___, izabire se za radno pomoćnog kuhara na neodređeno vrijeme, 

koje radno mjesto je trajno upražnjeno odlaskom E.B. u mirovinu. 

 

 

AD6 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljici A.S. dana 2.4.2023. prestaje 

radni odnos zbog odlaska u mirovinu. Slijedom navedenog, a zbog upražnjenosti 

radnog mjesta, potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja po dobivenoj 

suglasnosti nadležnog gradskog ureda za radno mjesto odgojitelja na neodređeno 

vrijeme. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj po dobivenoj suglasnosti 

nadležnog gradskog ureda za radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme, koje 

radno mjesto je trajno upražnjeno odlaskom A.S. u mirovinu. 

 

 

AD7 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Odgojiteljici J.M. dana 24.4.2023. prestaje 

radni odnos zbog odlaska u mirovinu. Slijedom navedenog, a zbog upražnjenosti 

radnog mjesta, potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja po dobivenoj 

suglasnosti nadležnog gradskog ureda za radno mjesto odgojitelja na neodređeno 

vrijeme. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 

 

O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj po dobivenoj suglasnosti 

nadležnog gradskog ureda za radno mjesto odgojitelja na neodređeno vrijeme, koje 

radno mjesto je trajno upražnjeno odlaskom J.M. u mirovinu. 

 

 

AD8 Ravnateljica daje uvodno obrazloženje. Spremačici I.G.B. dana 31.3.2023. prestaje 

radni odnos zbog odlaska u mirovinu. Slijedom navedenog, a zbog upražnjenosti 

radnog mjesta, potrebno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja po dobivenoj 

suglasnosti nadležnog gradskog ureda za radno mjesto spremačice na neodređeno 

vrijeme. 

Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

sljedeću 
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O D L U K U 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj po dobivenoj suglasnosti 

nadležnog gradskog ureda za radno mjesto spremačice na neodređeno vrijeme, koje 

radno mjesto je trajno upražnjeno odlaskom I.G.B. u mirovinu. 

 

 

AD9 Pod razno članica Upravnog vijeća Jelena Rebac Gajer postavila je upit ravnateljici u 

vezi osiguranih mjesta za parkiranje za korisnike Dječjeg vrtića, koja najčešće nisu 

slobodna, te su se roditelji prisiljeni zaustavljati na mjestima na kojima to nije 

dozvoljeno te dobivaju prekršajne kazne. Ravnateljica je odgovorila da nije u 

mogućnosti rješavati pitanja kazni iako Vrtić roditeljima izdaje potvrdu da su djeca 

upisana u Vrtić ukoliko se žele žaliti na istu. Gradski ured nadležan za promet 

također je upoznat s problematikom parkiranja drugih osoba na parkirna mjesta 

rezervirana za korisnike Vrtića no nažalost još uvijek se nije riješilo pitanje 

nadležnosti za postupanje prema vlasnicima parkiranih vozila na korisničkim 

mjestima. Vrtić to također nije ovlašten i ne može kontrolirati. Svi pokušaji 

rješavanja tog spornog problema još uvijek nisu donijeli konkretne rezultate. Grad 

smatra da je izvršio svoju obvezu dodjelom i označavanjem korisničkih mjesta a 

komunalno redarstvo odbija nadležnost za kontrolu parkiranja vlasnika vozila u 

razdoblju koje je naznačeno na prometnom znaku. 

 

 

 

 

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednica je zaključila sjednicu u 17.00 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila: 

RAVNATELJICA 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

  

 

Sanja Hukavec, v.r. Renata Marinković Krvavica, v.r. 

 


