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DJEČJI VRTIĆ VRBIK 
Šetalište Jurija Gagarina 10, Zagreb 
OIB: 08505654578 
Tel: 01/ 6199-540, 6199-440 
E-mail: vrtic-vrbik@zagreb.hr  
 

KLASA: 601-02/21-05/01 
URBROJ: 251-565/02-21-02 
Zagreb, 19.1.2021. 

 

ZAPISNIK 
s 39. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrbik, Zagreb 

održane dana 18.1.2021. u dvorani Vrtića, Šetalište J. Gagarina 10, Zagreb 
 
Početak rada: 17:00 sati 
Prisutni članovi Upravnog vijeća: D. Blažanin, I. Lukač, K. Vuk, M. Šimrak. 
Odsutni:  M. Hrženjak. 
Ostali prisutni: ravnateljica D. Crnković, tajnica M. Malinić. 
 

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: UV) otvara predsjednica D. Blažanin. Utvrđuje da su prisutna četiri člana UV-a, 
te se mogu donositi odluke.  
 

Jednoglasno je prihvaćen predloženi dnevni red: 
1. Verifikacija zapisnika s 38. sjednice Upravnog vijeća održane 22.12.2020. 
2. Izvješće o radu Vrtića između dvije sjednice Upravnog vijeća – po potrebi. 
3. Donošenje odluke o usvajanju Izmjene Plana nabave za 2021. godinu. 
4. Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu:  

a) odgojitelja, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom zbog zamjene odsutne djelatnice (S.P.); 
b) odgojitelja, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom zbog zamjene odsutne djelatnice (A.M.); 
c) odgojitelja, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom zbog zamjene odsutne djelatnice (R.Č.); 

5. Donošenje odluke korištenju sredstava od dodatne uplate roditelja za posebne i kraće programe u 2021. godini 
(točka 3.2.4. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske 
dobi Grada Zagreba za 2021.). 

6. Razno.  
 

Ad 1. 
Jednoglasno je verificiran zapisnik s 38. sjednice Upravnog vijeća održane 22.12.2020. 
 

Ad 2. 
Ravnateljica obavještava članove o situaciji u vrtiću nakon potresa.  
 

Ad 3. 
Jednoglasno se donosi odluka o usvajanju Izmjene Plana nabave za 2021. godinu. 
 

Ad 4. 
a) Ne donosi se odluka o zasnivanju radnog odnosa za zamjenu za S. P. jer se radnica Vratila s bolovanja; 
b) Jednoglasno se donosi odluka o zasnivanju radnog odnosa s Lucijom Solariček, na radnom mjestu odgojitelja, na 

određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog zamjene odsutne djelatnice A. M.; 
c) Jednoglasno se donosi odluka o zasnivanju radnog odnosa s Majom Vajdić, na radnom mjestu odgojitelja, na 

određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog zamjene odsutne djelatnice R. Č. 
 

Ad 5. 
Većinom glasova donosi se odluka o korištenju sredstava od dodatne uplate roditelja za posebne i kraće programe u 2021. 
godini (točka 3.2.4. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi 
Grada Zagreba za 2021.). Jedan član UV-a ostaje suzdržan.  
 

Ad 6. 
Nije bilo potrebe za raspravom. 
 

Sjednica je završena u 17:15 sati. 
 
Zapisničar                                                                                                               Predsjednica UV-a 
Martina Malinić                                                                                                       Danijela Blažanin 

 


