
ZAPISNIK 
s 9.  sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“, održane dana 27.04.2022. u prostorijama 

Dječjeg vrtića „Prečko“ s početkom u 17.30 sati. 

NAZOČNI: 

- Monika Pažur- predstavnica osnivača 

- Mirjana Pripužić- predstavnica osnivača 

- Ksenija Dvoraček -predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika DV Prečko 

- Helena Duić- predstavnica roditelja djece korisnika usluga DV Prečko 

NENAZOČNI: 

-Jagoda Novak- predstavnica osnivača 

OSTALI NAZOČNI: Kosjenka Lovrec-Marinović, v.d. ravnatelja  i  Mirela Hopp Pros, tajnica 

Dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića   „Prečko“ održane 

15.03.2022. godine 

2. Izvješće V. d. ravnatelja između dvije sjednice 

3. Donošenje novog Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba i usluga 

4. Odluka o zahtjevu za sporazumni raskid RO Klea Koraj Kamenečki i raspisivanje 

natječaja za tajnika na ½ radnog vremena na određeno 

5. Odluka o izboru psihologa  na određeno po raspisanom natječaju 

6. Odluka o izboru odgojitelja na određeno po raspisanom natječaju 

7. Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja na određeno vrijeme 

(zamjena za Asimu Karabegović) 

8. Donošenje Plana upisa za 2022./2023. godinu 

9. Podnesak pedagoginje Petre Mršo 

V.D. ravnatelja i predsjednica Upravnog vijeća predlažu nadopunu dnevnog reda, pod točkom 

      10. Donošenje Prijedloga za dopunu i izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu DV Prečko          

      11. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
ODLUKE I ZAKLJUČCI 

Ad-1. 

Zaključak 

Verificira se zapisnik s prethodne 8. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Prečko“ 

Ad-2 

V.d. ravnatelja Kosjenka Lovrec-Marinovć iznosi izvješće o radu između dvije sjednice. Upoznaje 

članove da se je odustalo od ideje da se projekt E RASMUS PLUS održi on line te su u tijeku 

pripreme i organizacija za održavanje završen konferencije u područnom objektu u Tijardovićevoj 

13 u koju su uključene gotovo sve strukture  zaposlenika vrtića, odgojitelji, domari, stručni tim, 

spremačice, kuharice.  Završno predavanje imati će Dunja Mazzocco Drvar. V.d ravnateljica 

izvješćuje Upravno vijeće da je dana 7.4. održan  skup zaposlenika na kojem je izabrano novo 

etičko povjerenstvo u sastavu od Ines Jurić, Marice Tatar i Sandre Podsečki, zatim osoba za prijavu 

nepravilnosti M.Hopp Pros i njezina zamjena Marina Puljić Brajnović. Izabran je i predstavnik 

radnika za zaštitu na radu domar Ivica Marinić. Održane se kazališne predstave, kreće škola 

koturaljkanja. Kupljene su igračke za 4 jasličke skupine, u PO Jarnovićeva 13 roditelji  donirali 

donaciju za grupe- didaktiku za boravak na zraku. V.d. ravnatelja izvješćuje članove i o tehničkim 

problemima s kanalizacijom u centralnom objektu gdje je zbog puknuća kanalizacijske cijevi 



prokopana unutarnja terasa. U svezi zatraženog proširenja kapaciteta od Gradskog ureda dobili 

smo informaciju da  treba koordinacije nekoliko gradskih ureda, te da treba vremena za rješavanje 

zahtjeva, otprilike 9 mjeseci što znači da za sada prilikom upisa djece vrtić ne može računati na taj 

zatraženi prostor. Ostvarena je suradnja na lokalnoj razini s  Zelenim klikom oko obrezivanja 

voćaka u PO Jarnovićeva 13. U suradnji s Zelenim klikom  organizirana je  edukativnu radionicu 

za obrezivanje voćaka u kojoj su sudjelovali zainteresirani građani i zaposlenici vrtića. O istom je 

snimljena emisija za program Eko zone. Planira se nastavak aktivnosti sa Zelenim klikom posebno 

na uvođenju permakulture u naš  voćnjak u područnom objektu Jarnovićeva 23. Članovi Upravnog 

vijeća jednoglasno prihvaćaju izvješće v.d. ravnatelja između dvije sjednice. 

Ad-3 

Odluku 

Donosi se novi Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba i usluga Dječjeg vrtića „Prečko“ koji je 

usklađen s Odlukom o pravilima, uvjetima i postupcima javne nabave Grada Zagreba. 

Ad-4 

Odluku 

Sporazumno se raskida ugovor o radu na određeno vrijeme s danom 08.04.2022. godine s radnicom 

Kleom Koraj Kamenečki. Za upražnjeno radno mjesto raspisati će se natječaj po dobivenoj 

suglasnosti od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade. 

Ad-5 

Odluku 

Prihvaća se prijedlog v.d. ravnateljice i na radno mjesto psihologa na određeno vrijeme 

zapošljava se  Victoria Rauch. Radni odnos počinje joj s danom 25.4.2022. godine. 

Ad-6 

Odluku 

Prihvaća se prijedlog v.d. ravnateljice i na radno mjesto odgojitelja na određeno vrijeme zapošljava 

se  Tiana Sopek.  

Ad-7 

Odluku 

Nakon primitka suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade raspisat će  se natječaj 

za odgojitelja na određeno puno radno vrijeme radi zamjene za Asimu Karabegović. 

Ad-8 

Odluku 

Donosi se Plan upisa djece za pedagošku godinu 2022./2023.g. i sastavni je dio ovog zapisnika. 

Ad-9 

Članovima Upravnog vijeća s pozivom za sjednicu dostavljeno je i očitovanje pedagoginje Petre 

Mršo u vezi prijave roditelja Prosvjetnoj inspekciji vezano za organizaciju klizanja. 

Očitovanje pedagoginje primljeno je na znanje.   

Ad-10 

Odluku 

Donosi se prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića „Prečko“ koji se šalje Gradonačelniku grada Zagreba radi dobivanja 

suglasnosti. Prijedlog Pravilnika sastavni je dio ovog zapisnika. 

KLASA:601-02/22-05/10     Predsjednica Upravnog vijeća: 

URBROJ:251-580-04-22-02     Monika Pažur 



 


