
Dječji vrtić Sopot 
Zagreb, Viktora Kovačića 18 c 
Upravno vijeće  
KLASA:601-02/17-01/24 
URBROJ:251-592-04/17-2 
Zagreb, 28.06.2017. 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

Sa 34. sjednice Upravnog  vijeća održane dana; 28.6. 2017., sa početkom u 8,00 sati. 
 

Na sjednici su nazočni: 
 Ispred odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića: odgojiteljica: 
 
1.   MAJA KATRIĆ,                             član  - predstavnica osnivača,  
2.   JOSIP BULIĆ,                                         član -  predstavnik osnivača 
3.   ALEN BITIĆI,                 član -  predstavnik osnivača 
4.   BOŽIDARKA HRVAČIĆ,                             član  - predstavnica roditelja 
 
5.   VERA MARTINČEVIĆ MIKIĆ,                                     predsjednica Upravnog vijeća, 
      odsutna - bolovanje 
ZAPISNIČAR: Dragica Laklija, tajnica 
 
Ostali nazočni: Ravnateljica: Mirela Marjanac, mag.praesc.educ. 

  Predsjednica Komisije za upis: Ines Rako 
 
Predsjedavajući: MAJA KATRIĆ 
 
Usvaja se predloženi; 
 
 

D N E V N I   R E D 
 
1. Izvješće o izvršenju zaključaka  i verifikacija Zapisnika s prethodne  
     33. sjednice Upravnog vijeća, održane dana: 27.04.2017. 
  
2.  Ljetna organizacija rada  
 
3.  Analiza  Upis djece u dječje vrtiće Grada Zagreba za pedagošku godinu 2017/2018.,  
 
4.  Rad i radni odnosi /potrebe za radnicima/, Presuda Gž R-1213/2016 - informacija 
 
5.  Obavijesti:  
     - program energetske zaštite na objektu Ostrogovićeva 9 
 
 
 



 
 
Ad-1: 
 
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka, s prethodne 33. sjednice Upravnog             
vijeća, održane dana: 27.4.2017., iznijeto od strane ravnateljice, te se verificira Zapisnik sa             
33. sjednice Upravnog vijeća održane dana: 27.4.2017. 
 
Ad-2: 
 
Prihvaća se Plan i program ljetne organizacije rada u ped.god.2016/017., koja počinje            
19.6.2017. 
Osigurani su planirani nesmetani uvjeti rada sigurnosti i zaštite djece.  
Godišnji odmori organizirat će se i provesti u skladu s Planom korištenja godišnjih odmora              
za 2017.g. 
Ravnateljici se određuju 3 nagradna dana godišnjeg odmora za 2017.g., temeljem           
odredaba Pravilnika o radu DV Sopot. 
 
Ad-3: 
 
Analizu Upisa djece u dječje vrtiće Grada Zagreba za pedagošku 2017/018., prezentirala je             
predsjednica Komisije za upis Ines Rako, stručni suradnik logoped. 
Ista Analiza prilog je Zapisnika. 
 
Ad-4: 
 
Prima se na znanje informacija o Presudi Gž R.1213/2016 u predmetu izvanrednog otkaza             
Ugovora o radu. 
Presuda je prilog Zapisnika u Ustanovi DV Sopot. 
 
Ad-5: 
 
Prima se na znanje Obavijest o programu energetske zaštite - obnove na objektu             
Ostrogovićeva 9. 
 
 
 
Završeno u 9 sati. 
 
 
ZAPISNIČAR: PREDSJEDICA UPRAVNOG VIJEĆA: 
 
 
 
Dragica Laklija Vera Martinčević Mikić, uz. Maja Katrić 


