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Zabok, 9. svibanj 2019. 
 
PREDMET: Dječji vrtić Zipkica, Zabok, S. Radića 15 

- prethodne suglasnosti na zapošljavanje i opće akte 
 

Na temelju članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu 
(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 55/18.) i članka 31. točke 12. i 16. Statuta 
Grada Zaboka (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 9/13., 16/14. i 4/18.) 
Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 25. sjednici održanoj dana 9. svibnja 2019. godine 
donijelo je sljedeću 

O D L U K U  
 

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost Dječjem vrtiću Zipkica 
na prijedlog : 

- statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Zipkica 
- pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Zipkica, 
 u tekstu utvrđenom na 35. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zipkica od 21. 
ožujka 2019. godine, uz uvažavanje sljedećih izmjena: 
- u članku 6. prijedloga statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića 
Zipkica, iza riječi „stavku 1.“ treba dodati riječi „točki 2.“  
- u članku 2. stavku 2. prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zipkica iza broj 1 dodati tekst „na puno radno vrijeme 
od 8 sati i 1 na nepuno radno vrijeme od 4 sata“, a brisati riječi „mijenja se u 2“ 
- u članku 2. stavku 3. prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Zipkica iza broj 6 dodati tekst „na puno radno vrijeme 
od 8 sati i 1 na nepuno radno vrijeme od 4 sata“, a brisati riječi „mijenja se u 7“. 
 II. Gradsko vijeće Grada Zaboka daje prethodnu suglasnost Dječjem vrtiću Zipkica 
za zapošljavanje na neodređeno vrijeme 4 odgojitelja/ice predškolske djece, 1 pomoćnog 
kuhar/ice na nepuno radno vrijeme od 4 sata i 1 spremač/ice na nepuno radno vrijeme od 4 
sata, sve počevši od 1. rujna 2019. 
 Suglasnost za povećanje broja radnika daje se uslijed kontinuiranog povećanja broja 
djece koja pohađaju vrtić.   
                   PREDSJEDNIK 
          Gradskog vijeća 
                  Žarko Ivančić, oec. 
  
DOSTAVITI: 
1. Dječji vrtić Zipkica, Zabok, S. Radića 15,     
2. Upravni odjel za financije, ovdje, 
3. Za zbirku akata, ovdje, 
4. Za prilog zapisniku, ovdje, 
5. Pismohrana.  


