
DJEČJI VRTIĆ „UTRINA“ 

Zagreb, Maretićeva 2 

 

KLASA: 601-02/21-05/10 

URBROJ: 251-600-04-21-05 

Zagreb, 02.06.2021. 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

sa 39. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Utrina" održane 27.05.2021.   

 

                                                    D n e v n i      r e d     

     

    1.   Ovjera zapisnika sa 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Utrina” 

    2.   Potencijalni sukob interesa i nespojivost funkcija pojedinih članova Upravnog vijeća , mišljenje i  

           određenje Upravnog vijeća o mogućem sukobu interesa i nespojivosti funkcija 

    3.    Natječaj za prijam 1 zdravstvenog voditelja (m/ž) u radni odnos  na  

           određeno vrijeme – zamjena, izbor kandidata 

    4.    Natječaj za prijam 1 pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i pratnju – njegovatelja 

           (m/ž) u radni odnos  na određeno vrijeme – zamjena, ponovna objava 

    5.    Poslovnik o radu Upravnog vijeća- prijedlog 

    6.    Suglasnost Upravnog vijeća na prijedlog ravnatelja za imenovanje članova  Etičkog  

              Povjerenstva 

    7.    Zahtjev za dostupnost informacija od strane Upravnog vijeća- podnesak Odvjetničkog društva 

            Smolčić i Partneri d.o.o. i prijedlog očitovanja na podnesak Odvjetničkog društva  Smolčić i Partneri  

            d.o.o. 

     8.    Prijava Centru za socijalnu skrb o ugrozi prava djeteta i nepoštivanju epidemioloških mjera 

 

     Z a k l j u č c i 

 

Ad 1. Verificira se  zapisnik s 38. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Utrina”. 

Ad 2. - Donosi se Zaključak:  Ravnateljica gđa. Natalija Marincel,  pozvati će na razgovor  roditelja, gđu. A. H. 

- Donosi se Zaključak: Gđa. Iva Iskra Lekić, kao predsjednica Upravnog vijeća u potencijalnom  je sukobu 

interesa i nespojivosti funkcije u svim točkama koje se odnose na podnesak Odvjetničkog društva Smolčić i 

Partneri  d.o.o. i dopise  roditelja u predmetu Zahtjev za dostupnost informacija od strane Upravnog vijeća.  

Ad 3. Donosi se  Odluka o izboru i zasnivanju radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme, od 07.06.2021., 

zamjena nenazočne djelatnice Ivone Kronstein, do njenog povratka na rad,  sa Josipom Parić, sveučilišnom 

prvostupnicom sestrinstva. 

Ad 4.  Donosi se  Odluka o raspisivanju Natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno, puno radno 

vrijeme,zamjena,  za obavljanje poslova pomoćnog djelatnika za njegu, skrb i pratnju – njegovatelja,  do 

povratka na rad nenazočne djelatnice Gordane Di Nuzzo. 

Ad 5. Donosi se Poslovnik o radu Upravnog vijeća. 

Ad 6. Daje Suglasnost na prijedlog ravnateljice za imenovanje Vesne Kljak kao predsjednika i Lane Ćuk i 

Antonie Čolić, kao članova  Etičkog povjerenstva Dječjeg vrtića “Utrina”. 

Ad 7. Predsjednica Upravnog vijeća gđa. Iva Iskra Lekić  izuzima se iz ove točke prema prethodno donesenom 

Zaključku u točki 2.  

Donosi se  Zaključak: 

-Prihvaća se prijedlog predstavnice roditelja gđe. Nataše Klinčić “Očitovanje Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

“Utrina” na dopis Odvjetničkog društva Smolčić i partneri d.o.o. “, te će se Očitovanje dostaviti Odvjetničkom 

društvu,  

- Prihvaćaju se prijedlozi kojima se traži očitovanje na traženje i dopis Odvjetničkog  društva Smolčić i partneri 

d.o.o, spram Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Utrina” od strane Agencije za zaštitu osobnih podataka, Hrvatske 

odvjetničke komore, Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu i Pravobraniteljice za djecu. 

Ad 8.  Donosi se Zaključak: Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Utrina” na sjednicama nije raspravljalo u ugrozi 

prava djeteta i nepoštivanju epidemioloških mjera roditelja gđe. A.M. te kao tijelo nije donijelo odluku niti 

podnijelo prijavu Centru za socijalnu skrb,   što se može utvrditi uvidom u zaključke Upravnog vijeća objavljene 

na mrežnoj stranici vrtića. 

                                                                                                   Predsjednik Upravnog vijeća 

       

                                                                          Iva Iskra Lekić 


