
ZAPISNIK 

 

s 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“, održane dana 26.01.2023. u prostorijama 

Dječjeg vrtića „Prečko“ s početkom u 18.00 sati. 

NAZOČNI: 

- Monika Pažur- predstavnica osnivača 

- Mirjana Pripužić- predstavnica osnivača 

- Ksenija Dvoraček -predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika DV Prečko 

- Irena Weigand- predstavnica roditelja djece, korisnika usluga DV Prečko 

NENAZOČNI: 

- Jagoda Novak- predstavnica osnivača 

OSTALI NAZOČNI: Kosjenka Lovrec-Marinović, ravnateljica, sindikalna povjerenica Sanja 

Pavelić i Mihaela Popović, Mirela Hopp Pros, tajnica- zapisničar. 

Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednica Upravnog vijeća Monika Pažur. Utvrđuje da je 

prisutna većina članova Upravnog vijeća i da Upravno vijeće ima kvorum za donošenje odluka. 

Predsjednica UV predlaže sljedeći dnevni red i pod točkom 9. nadopunu dnevnog reda: 

1. Verificiranje zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ održane 

12.12.2022. i elektronske 20. sjednice održane dana 22.12.2022. 

2. Izvješće ravnateljice između dvije sjednice 

3. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Prečko za 2022. godinu 

4. Odluka o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda za 2023. godinu 

5. Odluka o stimulacijama za 2023. godinu 

6. Donošenje odluke o izboru odgojitelja na određeno, puno radno vrijeme po raspisanom 

natječaju  

7. Donošenje odluke o izboru psihologa na određeno, puno radno vrijeme po raspisanom 

natječaju 

8. Donošenje pročišćenog teksta Statuta DV Prečko 

9. Izviješće o zaštiti na radu 

10. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. Doneseni su sljedeći zaključci i odluke: 

Ad-1 

Zaključak 

Verificiraju se zapisnici s 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ održane 

12.12.2022. i elektronske 20. sjednice održane dana 22.12.2022. godine 

Ad.-2 

 

Zaključak 

Prihvaća se izvješće ravnateljice o radu vrtića između dvije sjednice. 

Ad.-3 

Odluka 

Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Prečko“ za 2022. godinu. 

Ad.-4 

Odluka 

Donosi se Odluka o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda za 

2023. godinu.  

 



Ad-5 

Odluka 

Odobrava se isplata stimulacije za provođenje posebnih programa: za odgojitelje u sportskom 

programu iznos stimulacije u 2023. godine iznosi 23,00 eura, za masažu 50,00 eura, engleski 

jezik 83,00 eura i za Montessori programe 100,00 eura koja će se isplaćivati od sredstava 

prikupljenih uplatama roditelja. Za stručni tim i ravnateljicu stimulacija iznosi 66,00 eura, za 

admin. račun. radnika Bojanu Ber Damjanović 60,00 eura koja će se isplaćivati od sredstava 

prikupljenih od zakupa prostora. 

Ad-6 

Odluka 

o neizboru kandidata po raspisanom natječaju. Ponoviti će se natječaj za izbor odgojitelja – 3 

izvršitelja na određeno vrijeme. 

Ad-7 

Odluka 

Čuljak Matej zapošljava se s danom 01.02.2023. godine na određeno puno radno vrijeme na 

radno mjesto psihologa 

Ad-8 

Odluka 

Donosi se pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića „Prečko“. 

Ad-9 

Zaključak 

Prihvaća se izviješće o zaštiti na radu za 2022. godinu. 

KLASA:601-02/23-05/01 

URBROJ:251-580-04-23-03 

 

        Predsjednica Upravnog vijeća: 

 

        __________________________ 

         Monika Pažur 


