
ZAPISNIK 

sa 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“, održane dana 04.10.2022. u 

prostorijama Dječjeg vrtića „Prečko“ s početkom u 17.30 sati. 

NAZOČNI: 

- Monika Pažur- predstavnica osnivača 

- Mirjana Pripužić- predstavnica osnivača 

- Jagoda Novak- predstavnica osnivača 

- Ksenija Dvoraček -predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika DV Prečko 

-Helena Duić- predstavnica roditelja djece korisnika usluga DV Prečko 

NENAZOČNI:- 

OSTALI NAZOČNI: Kosjenka Lovrec-Marinović, v.d. ravnatelja (koja je napustila sjednicu 

nakon 5. točke)  i  Mirela Hopp Pros, tajnica- zapisničar 

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

prisutni svi članovi Upravnog vijeća i da Upravno vijeće ima kvorum za donošenje odluka.  

Predsjednica UV predlaže sljedeći 

Dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ održane 

30.09.2022. godine  

2. Izbor tajnika na ½ r.v. po raspisanom natječaju  

3. Izbor odgojitelja za rad u programu predškole po raspisanom natječaju  

4. Izbor odgojitelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju po raspisanom natječaju  

5. Odluka o zahtjevu za sporazumni prekid radnog odnosa pom.kuharice I.V. 

6. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje ravnateljice DV „Prečko“ 

7. Razno 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

Donesene su sljedeće odluke i zaključci. 

Ad.-1 

Zaključak 

Verificira se zapisnik s prethodne 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“. 

Ad.-2 

Odluka 

Radni odnos na radnom mjestu tajnika na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) 

zasnovat će se s M. R. 

Ad-3 

Odluka 

Radni odnos na radnom mjestu odgojitelja na određeno vrijeme u programu predškole za 

pedagošku godinu 2022./2023. godinu zasnovat će se s T. S. 

Ad-4 

Odluka 

Radni odnos na radnom mjestu dodatnog odgojitelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju na 

određeno vrijeme za pedagošku godinu 2022./2023. godinu zasnovat će se s A.G.. 

Ad-5 

Odluka 

Prihvaća se prijedlog za sporazumni raskid radnog odnosa pomoćne kuharice I. V. s 12.12.2022. 

i raspisuje se natječaj za upražnjeno radno mjesto. 

Ad.6 



Nakon iznesenih stavova svih članova Upravnog vijeća predsjednica Upravnog vijeća Monika 

Pažur poziva članove Upravnog vijeća da glasaju za kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja. 

Utvrđuje se da je Kosjenka Lovrec-Marinović dobila 3 glasa od ukupno 5 glasova članova 

Upravnog vijeća. Sukladno čl. 44. Statuta i čl.  8. Pravilnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića „Prečko“ kojima je popisano da Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom 

glasova svih članova Upravnog vijeća i temeljem čl. 43. Statuta članovi Upravnog vijeća donijeli 

su sljedeću 

Odluku 

Predlaže se Osnivaču da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Prečko“ imenuje kandidatkinja 

Kosjenka Lovrec-Marinović s danom 01.12.2022. godine. 

Sjednica završila u 19.30 

KLASA:601-02/22-05/17 

URBROJ:251-580-04-21-03 

Zapisnik sastavila: 

Hopp Pros Mirela 

 

       PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: 

 

             Monika Pažur 


