
ZAPISNIK  
  sa  10. sjednice  Upravnog vijeća održane  25. 07. 2022. 
   od 16:00 sati putem Zoom platforme 
 
 
Nazočni : Dijana Ikanović, Mila Marina Burger, Martina Podboj , Martina Kokot  v.d.                    
ravnateljica Martina Burazer 
 
Nenazočni: Matea Cukušić 
 
 
    D n e v n i   r e d :   
1.  Verifikacija zapisnika sa 9.sjednice Upravnog vijeća. 
2. Usvajanje prijedloga polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 
razdoblje od 1.1. do 30.6.2022. 
3. Sporazumni otkaz DV Trešnjevka i radnice Irene Cesarec, odgojiteljice zaposlene na 
puno neodređeno radno vrijeme 
4. Razmatranje i donošenje odluke o potrebi raspisivanja natječaja za upražnjeno radno 
mjesto odgojiteljice Irene Cesarec 
5. Izmjene i dopune plana nabave vezano za proširenje kapaciteta vrtića (nabava 
namještaja za sobe dnevnog boravka djece, kuhinjske opreme, izrada troškovnika i 
stručni nadzor radova u DV Trešnjevka u iznosu od 7,875,00kn) 
6. Proširenje Montessori programa za jednu jasličku skupinu, te promjena cjelodnevnog 
engleskog programa u glazbeno-engleski cjelodnevni program u skupini “Pčelice” 
7. Dopis Mobing stop Udruge za zaštitu dostojanstva radnika 
8. Pitanja i prijedlozi. 
 
                                
 Predsjednica  Upravnog vijeća konstatirala   je nazočnost članova Upravnog vijeća i 
v.d.ravnateljice i sebe u svojstvu zapisničara.  Predložila  je dnevni red  koji 
je  jednoglasno  prihvaćen.  

 
 
 
Ad.1. 
 Članice Upravnog vijeća jednoglasno su dogovorile da će se zapisnik sa 9. sjednice  
sjednice zbog korištenja godišnjeg odmor tajnice čitati i verificirati na slijedećoj sjednici 31. 
kolovoza. 
 
  
 
Ad.2. 
 Voditeljica računovodstva putem maila dostavila je članicama Izvješće o izvršenju 
financijskog plana za razdoblje od 1.1. do 30.6.2022. 
 Članice nisu imale pitanja u svezi Izvješća, te je Izvješće o izvršenju financijskog 
plana za razdoblje od 1.1. do 30.06.2022. jednoglasno usvojeno. 
 
 
 
 



Ad.3. 
 V.d. ravnateljica izvijestila je članice Upravnog vijeća da je gđa. Irena Cesarec podnijela 
pismeni zahtjev za sporazumnim prestankom radnog odnosa sa 31.08.2022. te je isti pročitala. 
Članice Upravnog vijeća jednoglasno usvojile zahtjev za sporazumnim prestankom radnog 
odnosa sa 31.08.2022. 
. 
 
 
Ad.4. 
Odlaskom odgojiteljice Irene Cesarec od 01. 09.2022. ostaje upražnjeno radno mjesto 
odgojitelja na neodređeno vrijeme, stoga članice jednoglasno donose odluku o potrebi 
raspisivanja natječaja za upražnjeno radno mjesto odgojitelja na neodređeno radno vrijeme. 
Do okončanja natječaja zasnovati će se radni odnos na određeno, ali ne dulje od 60 dana po 
odluci  ravnatelja. 
 
Ad.5 
 V.d. ravnateljica je upoznala članice  s novostima u posljednja dva tjedna koja se odnose na 
proširenje kapaciteta vrtića i natječaj o javnoj nabavi koji raspisuje Grad a čija sredstva se 
odnose na građevinske radove zatvaranja atrija i uređenja sanitarnih čvorova zbog širenja 
kapaciteta vrtića. Radovi će započeti odmah po završetku natječaja javne nabave. 
Potrebna je izrada troškovnika i stručni nadzor radova. 
Članice UV su jednoglasno podržale proširenje kapaciteta i usvojile odluke o nabavi 
didaktike, kuhinjskog pribora, namještaja i izrade troškovnika i stručnog nadzora radova.  
 
 
Ad 6. 
V.d. ravnateljica izvijestila je članice o širenju posebnih programa vrtića za jednu novu 
Montessori skupinu od 1-3 godine zbog veliko interesa roditelja za upis u Montessori 
program. U skladu sa toč.3.1.21. Programom javnih potreba Gradski ured za obrazovanje, 
sport i mlade za nabavu didaktike i  sitnog inventara za početak  rada novih odgojno 
obrazovnih skupina osigurava financijsku naknadu.  
Potrebu za zahtjev za  financijska sredstva za nabavu didaktike i sitnog inventara za novu 
Montessori skupinu kao i proširenje Montessori programa za još jednu odgojno-obrazovnu 
skupinu članice UV jednoglasno usvajaju. 
Također, dolazi do promjena u radu dosadašnje skupine „Pčelice“ koja je do sada bila skupina 
sa cjelodnevnim engleskim programom a sada postaje skupina sa cjelodnevnim glazbeno-
engleskim programom. V.d.  ravnateljica također upoznaje članice za velikim interesom 
roditelja za STEAM programom i planiranjem STEAM skupine u objektu Badalićeva u 
skorije vrijeme. 
 
Ad 7. 
Vezano za dopis Udruge Mobing stop članice Upravnog vijeća i v.d. ravnateljica slažu se da 
se  na jesen organizira susret i sastanak udruga gdje bi svi – predstavnici udruga, sindikata, 
v.d. ravnateljica i članice Upravnog vijeća, te ispred vrtića osoba za zaštitu dostojanstva, 
osoba za zaštiti na radu kao i osoba za prijavu nepravilnosti u vrtiću imali priliku 
porazgovarati na teme koje su se pojavile kao aktualne. 
Članice predlažu da odgovor udruzi Mobing stop sastavi gđa Ikanović s čim se ona složila. 
 
Ad 8. 



V.d. ravnateljica izvještava članice o radovima koji nas čekaju u jesen ( požarne stube, 
curenje terase u Trakošćanskoj, razvodne kutije u Badalićevoj, pitanje mobilne telefonije, 
obnavljanje ZOOM-a) 
Gđa Podboj smatra da bi natječaj za ravnatelja trebao biti raspisan u rujnu s čime se svi slažu. 
Dogovoreno je slijedeća sjednica Upravnog vijeća 31.08.2022., a gđa. Podboj će se pridružiti 
putem zooma jer je u Kanadi. 
 
 Sjednica završena u 17 30h. 
 
 
      Predsjednica Upravnog vijeća: 
 
      Martina Kokot 
 
KLASA:601-02/22-05/10 
URBROJ:251-598-04-22-2 
Zagreb, 25.07.2022. 
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