
 

 

                  
 

Upravno vijeće Centra za kulturu „Trešnjevka“ 
URBR: 321/2022. 
Zagreb, 23.6.2022. 
 

Z A P I S N I K 
6. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu „Trešnjevka“, 

održane 23.6.2022. (četvrtak) u 16.00 sati u Centru za kulturu Trešnjevka 
 
 
Prisutne članice Upravnog vijeća: 
- Mirjana Šimac, predsjednica  
- Štefica Bartolin, zamjenica predsjednice 
- Frana Marija Vulić Vranković, članica  
 
Ostali prisutni: 
- Veselko Leutar, ravnatelj  
 
Predsjednica Upravnog vijeća pozdravlja prisutne te predlaže usvajanje dnevnog reda: 
 
Prijedlog dnevnog reda: 
1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Centra 
2. Podnošenje zahtjeva za suglasnost za zapošljavanje - zamjena za vrijeme porodiljnog dopusta za 

dva radna mjesta 
3. Prijedlog investicija – popravak scenske rasvjete u velikoj dvorani 
4. Razno 
 
Dnevni red jednoglasno je usvojen, nakon čega je uslijedila rasprava po pojedinim točkama.  
 
Ad.1. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća Centra 
Zapisnik je jednoglasno usvojen.  
 

Ad.2. Podnošenje zahtjeva za suglasnost za zapošljavanje - zamjena za vrijeme porodiljnog 
dopusta za dva radna mjesta 
Ravnatelj Veselko Leutar obavijestio je UV-a kako će dvije zaposlenice tijekom ove godine otvoriti 
rodiljni dopust te kako će bez njihove pravovremene i adekvatne zamjene biti onemogućen rad 
Centra. Jedna zaposlenica zaposlena je u računovodstvu te je pronalazak njezine zamjene žuran, te je 
potrebno odmah tražiti suglasnost kako bi se od rujna mogla naći zamjena za vrijeme trajanja 
rodiljnog dopusta. Jednako tako svi radni zadatci i obaveze druge kolegice, stručne suradnice, ne 
mogu se, zbog preopterećenja, preraspodijeliti na druge djelatnike, pa je i za nju od listopada 
potrebna zamjena. Spomenuta kolegica od 15.7. koristi godišnji odmor i potom odmah roditeljski 
dopust. Članice Upravnoga vijeće jednoglasno podržavaju da se podnese zahtjev za suglasnost 
zapošljavanje na određeno te ističu kako je pronaći na vrijeme i adekvatnu zamjenu za 
računovotkinju ključno za uspješan rad ustanove.  
 

Ad.3. Prijedlog investicija – popravak scenske rasvjete u velikoj dvorani 
Ravnatelj Veselko Leutar izvijestio je članice UV-a  da je utvrđen nedostatak u električnim 
instalacijama i rasvjeti dvorane te da je potrebna hitna sanacija u iznosu do 40.000 kuna, za koje će se 
u što kraćem roku pribaviti potrebna dokumentacija, tj. ponude za potrebne radove i opremu. Utvrdit 
će se je li sadašnje stanje opasno za nastavak rada u dvorani, te odrediti koji bi radovi trebali biti 
izvršeni tijekom kolovoza ili rujna, kako bi se od listopada programi mogli odvijati u sigurnim 
uvjetima. Članice UV-a jednoglasno podupiru potrebnu sigurnosnu sanaciju dvorane. Ravnatelj V. 
Leutar od Savjetnika za investicije i obnovu tražit će iznos od 20.000 kn za potrebne radove.  
 



 

 

                  
 

 
 
 
Ad.4. Razno 
Ravnatelj Veselko Leutar izvijestio je članice Upravnog vijeća kako još nije dobio odgovor od Grada 
Zagreba u vezi refundacije u iznosu od 6.000 kn za ustupanje dvorane GDK „Gavella“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


