
DJEČJI VRTIĆ SOPOT 
Zagreb, Viktora Kovačića 18 c 
Upravno vijeće 
KLASA:601-02/18-01/20 
URBROJ: 251-592-04-18-2 
 
Zagreb, 27. rujna 2018. 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
Sa 7. sjednice Upravnog vijeća, održane dana; 30. kolovoza 2018. /četvrtak/ sa početkom u 
8,00 sati, u prostorijama DV Sopot, Viktora Kovačića 18 c. 
 
Na sjednici su nazočni: 
 

1. VESNA GLAVOVIĆ, predsjednica Upravnog vijeća, 
predstavnik odgojitelja i stručnih 
suradnika DV Sopot 

2. DUBRAVKO ŠPANIČEK član, predstavnik osnivača 
3. JOSIP BULIĆ član, predstavnik osnivača 
4. JOSIP BANEK član, predstavnik osnivača 
5. MARTINA STAŠIĆ član, predstavnik roditelja 
 

 
Predsjedava predsjednica Upravnog vijeća, VESNA GLAVOVIĆ, odgojitelj mentor /ispred 

odgojitelja i stručnih suradnika/ 
ZAPISNIČAR: Dragica Laklija, tajnica 
 
Ostali nazočni: 
Ravnateljica: Mirela Marjanac, mag.praesc.educ.,  
 
Jednoglasno je usvoje predloženi: 
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka te  verifikacija Zapisnika s prethodne  6. sjednice 
Upravnog vijeća, održane dana: 30.8.2018. 
 
2. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2019.- 2021. 

/Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Sopot za 2019., projekcija za 2020. i 2021./ 
Izvješćuje: ravnateljica M. Marjanac,mag.praesc.educ 

 
3.       1/GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA VRTIĆA za pedagošku 2018/2019. 

- Donošenje Odluka o provedbi posebnih programa po pribavljenoj suglasnosti 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH 

- Donošenje Odluka o prihvaćanju ponuda i prijedloga ugovora o iznajmljivanju prostora 
Dječjeg vrtića Sopot 

- stimulativni dodatak na plaću  
           2/ KURIKULUM Dječjeg vrtića Sopot za pedagošku godinu 2018/2019. 



           3/ OPĆI AKTI I AKTIVNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA, PRAVILNIK O 
VEDEO NADZORU/ 

Izvješćuje, predlaže: ravnateljica M. Marjanac,mag.praesc.educ. 

4. Donošenje Odluke o izboru kandidata slijedom objave:Natječaja; 

u Biltenu br.: 167 od 30. kolovoza do 7. rujna 2018.: 4 odgojitelja – radni odnos na određeno                  
vrijeme  - zamjena 

U Biltenu br.:178 od 14 do 24. rujna 2018.; 1 odgojitelj rad na neodređeno vrijeme, 2 odgojitelja –                  
zamjena i2 odgojitelja rad do 31. kolovoza 2019., 1 stručni suradnik, edukacijski rehabilitator – rad               
na određeno vrijeme – zamjena, 1 pomoćni kuhar OV - rad do 31. kolovoza 2018., 1 pralja, rad na                   
određeno vrijeme - zamjena 

- /Radni odnosi po Ugovoru o radu do 60 dana – obavijesti, dobivene suglasnosti/ 
Predlaže:  ravnateljica  Marjanac,mag.praesc.educ. 

 

Ad-1: 

Izvješće o izvršenju Odluka i zaključaka  sa prošle 6. sjednice Upravnog vijeća od 30. kolovoza 
2018. podnijela je ravnateljica DV Sopot, Mirela Marjanac, slijedom kojeg izvješća   verificira se 
Zapisnik s prethodne  6. sjednice Upravnog vijeća, održane dana: 30.8.2018. 
 
Ad-2: 

Temeljem Prijedloga proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2019.- 2021., na prijedlog ravnateljice: 

Donosi se financijski plan Dječjeg vrtića Sopot za 2019., Prijedlog 

s projekcijom za razdoblje 2020. i 2021./ 

/Pisani materijali u prilogu Zapisnika, objava Prijedloga Financijskog plana na web.str.DV Sopot/ 

Ad-3: 

Temeljem članka 43. st. 1 točka 6. podtč. 3., jednoglasno se donosi: 

1/ GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA VRTIĆA za pedagošku 2018/2019. 
  Utvrđen na Odgojiteljskom vijeću dana: 26. rujna 2018./član 58. st. 2.Statuta DV Sopot. 

u cilju provođenja istog Protokoli postupanja: 

- u slučaju opasnosti na radnom mjestu, 
- u slučaju nestanka djeteta 
- kod djece koja imaju posebnu prehranu 
- u slučaju pokretanja psihološke krizne intervencije u DV Sopot 
- u slučaju kriznog događaja 
- kod primopredaje djeteta 
- kada je ugroženo zdravlje djeteta 
- za zaštitu od vrućine i sprečavanja štetnog djelovanja sunca te UVA zračenja 
- u slučaju vršnjačkih razvojno neprimjerenih seksualiziranih ponašanja djece u vrtiću 
- tijekom planiranja i organiziranja odgojno-obrazovnih programa koji se provode izvan vrtića 
- u situacijama zamjena odgojitelja, spojenih skupina 
- kod pojave zaraznih bolesti 
- u slučaju nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja djeteta 



                                                                                          -  objavljuju  se na web. str. Dv Sopot. 

2/Temeljem članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Sopot, Upravno vijeće Dječjeg Vrtića Sopot 
jednoglasno donosi:  Odluku o provedbi posebnih/alternativnih /redovitog/, programa: 

1.  Posebni Program  rano učenje engleskog jezika 
uz Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja  RH 
KLASA:601-02/18-03/00246 URBROJ:533-05-18-0004 od 31. srpnja 2018. 
 

2. Alternativni programa prema koncepciji Marije Montessori za djecu 
predškolske dobi, uz  Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH,  
KLASA:601-02/15-03/00252 URBROJ:533-25-15-0004 od 30. lipnja 2015. 

 

3. Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori za djecu rane dobi  
uz Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, 
KLASA:601-02/15-01/00005 URBROJ:533-25-15-0004 od 29. srpnja 2015. 
 

4. Posebni program tjelesne i zdravstvene kulturu i sporta 
uz  Suglasnost  Ministarstva znanosti  obrazovanja i športa,  
KLASA:601-02/08-03/000601 URBROJ:533-1-08-0004 od 07. srpnja 2008. 

 

5. Posebni   cjeloviti program dramsko scenski program za djecu predškolske dobi 
uz Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja RH,  
KLASA:601-02/18-03/00245 URBROJ:533-05-18-0004 od 31. srpnja 2018. 
 
6. REDOVITI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM RADA S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI S TEKOĆAMA U RAZVOJU             
uz Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, 
KLASA:601-02/13/00148 URBROJ:533-21-13-0004  od 06. kolovoza 2013.  
 

3/ Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sopot, na 7. Sjednici, održanoj dana: 27. rujna 2018., u predmetu                

iznajmljivanja prostora Dječjeg vrtića Sopot, uz prihvaćanje prijedloga Ugovora o iznajmljivanju prostora            

za pedagošku godinu 2018/19 – slijedom dostavljenih ponuda i programa, te ostvarenim rezultatima             

provođenja istih za ped.god. 2017/018, u cilju iznajmljivanja prostora , isti se Prijedlog Ugovora dostavlja               

na suglasnost Gradskom Uredu za obrazovanje, a po dobivanju Suglasnosti i potpisivanju Ugovora, 

Djeca predškolske dobi 

1. Ugovor o iznajmljivanju prostora Dječjeg vrtića Sopot za tečaj engleskog jezika – CVRČAK, Udruga za                

rano učenje stranih jezika, Zagreb, IV Poljanice 4 

             2. Ugovor o iznajmljivanju prostora Dječjeg vrtića Sopot za tečaj ritmike i plesa 
DRUŠTVA ZA SPORTSKU REKREACIJU „MODUS CLUB“, Zagreb, Šišićeva 24 

             3. Ugovor o iznajmljivanju prostora sportske dvorane Dječjeg vrtića Sopot, za tečaj 
Sportskog programa za djecu predškolske dobi Sportskog kluba  ZAGI, Zagreb,    Havidićeva 38 

 
Odrasli 
 
1.Ugovor o iznajmljivanju prostora sportske dvorane Dječjeg vrtića Sopot za Program 
medicinske Yoge, Medical Yoge Centar, d.o.o ., Zagreb, Petrova 33. 
 

 



4/ Temeljem Suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, KLASA:           

601-02/18-001/598, URBROJ:251-10-13-18-3 od 5. rujna 2018. 

Donosi se Odluke o isplati stimulativnog dodatka na plaću radnika od 1. rujna 2018., u               
predmetu, provođenja posebnih cjelovitih, poludnevnih i kraćih programa za pedagošku godinu           
2018/2019., uz utvrđivanje stimulativnog dijela plaće za provoditelje programa, temeljem članka 76.            
Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sopot, /dodatka na  osnovnu plaću radnika i ravnateljice/.  
Pisane Odluke u ovom predmetu u dokumentaciji su: računovodstvene službe , dostavljaju se             

Gradskom uredu za obrazovanje. 

2. 5/ Jednoglasno se donosi: 

KURIKULUM Dječjeg vrtića Sopot za pedagošku godinu 2018/2019. 

/uz objavu na web. str. DV Sopot/ 

3. 6/ OPĆI AKTI I AKTIVNOSTI NA PODRUČJU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA,  

Slijedom odredaba Politike zaštite osobnih podataka VII poglavlja, ravnateljica imenuje 

Službenika za zaštitu podataka. 

Službenik za zaštitu podataka je gsp. NENAD ŠIMUNEC, odvjetnik iz Zagreba. 

Jednoglasno se donosi:PRAVILNIK O VEDEO NADZORU 

Ad-4: 

Donošenje Odluke o izboru kandidata  na prijedlog ravnateljice, slijedom objave Natječaja; 

1. u Biltenu br.: 178 HZZZRU u Zagrebu od 14. do 24. rujna 2018. i suglasnosti Gradskog ureda za                   
obrazovanje KLASA: 601-02/18-01/21 URBROJ:251-10-13-18.18 od 28. kolovoza 2018. 1 odgojitelj –           
rad na neodređeno vrijeme, izabran je kandidat: 

NIKOLINA KELAVA, stručna prvostupnica predškolskog odgoja,  

2. u Biltenu br.: 167 od 30. kolovoza do 7. rujna 2018. 

- u radni donos na određeno vrijeme ; zamjena  stručne suradnice KATARINE TALIJAN – 
bolovanje, rodiljni i u nastavku …do povratke na rad. 

MATEJA MIHALJEVIĆ KRIŠTO, magistra edukacijske rehabilitacije, pripravnica, slijedom suglasnosti 
Gradskog ureda za obrazovanje: Zagreb, KLASA:601-02/18-01/21  
URBROJ:251-10-13.18.30 od 28. kolovoza 2018. 

– radni odnos na    određeno vrijeme  - zamjena; odgojitelji: 

1/ TEA PETELINŠEK, odgojitelj, zamjena za roditeljski dopust odgojiteljice JELIĆ BLAŽENKE, do             
povratke imenovane na rad, slijedom suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport,             
KLASA; 601-02/18-01.01/21 URBROJ: 251-10-12-18-2 od 3. siječnja 2018.  

2/ MARIJANA KRZNAR, stručna prvostupnica predškolskog odgoja, zamjena za bolovanje, rodiljni           
dopust u nastavku IVANE BELAJIĆ,do povratka na rad imenovane, slijedom suglasnosti           
Gradskog ureda za obrazovanje, Zagreb KLASA;601-02/18-01/21 URBROJ:251-10-13-18.26 od 28.         
kolovoza 2018. 



3/ KRISTINA STANKOVIĆ, odgojitelj, zamjena za bolovanje, rodiljni dopust u nastavku           
NIKOLINE KELAVA, slijedom suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje… 

4/ TINA GRABOVAC, odgojitelj pripravnik, zamjena za bolovanje odgojiteljice JADRANKE POLJAK, do            
povratka na rad imenovane, slijedom suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje  
KLASA: 601-02/18-01/21 URBROJ:251-10-13-18-38 od 5.rujna 2018. 

U Biltenu br.:178 od 14 do 24. rujna 2018,: 2 odgojitelja -  rad do 31. kolovoza 2019., :  

PETRA ERCEGOVAC, magistar ranog predškolskog odgoja i obrazovanja – pripravnica i 

BARBARA KRALJ, odgojitelj - slijedom suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje,          
Zagreb, KLASA:601-02/18-01/21 URBROJ:251-10-13-18-22 od 28 kolovoza 2018. 

 
- rad na određeno vrijeme; 1 pomoćni kuhar  -  rad do 31. kolovoza 2018., 

SVETIĆ SVEN, SSS kuhar, slijedom suglasnost: Gradskog ureda za obrazovanje Zagreb,           
KLASA:601-02/18-01/21 URBROJ:251-10-13-18-31 od 28. kolovoza 2018. 

- u  Biltenu br.: 178  HZZZRU u Zagrebu od 14. do 24. rujna 2018. 
1 pralja, rad na određeno vrijeme, SLAĐANA BEDEKOVIĆ, zamjena za bolovanje            

VESNE BENGEZ: do povratka na rad imenovane, slijedom suglasnosti Gradskog ureda           
za obrazovanje Zagreb, KLASA:601-02/18-01/21 URBROJ:251-10-12-18-14 od 23. svibnja        
2018. 

2 odgojitelja: radni odnos n a određeno vrijeme – zamjena: 

TEA PANIJAN, magistra ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja, zamjena za           
MELITU POLJANEC, bolovanje, rodiljni u nastavku, do povratka imenovane na rad,           
slijedom suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje Zagreb, KLASA. 601-02/18-01/21         
URBROJ. 251-10-13-18-26 od 28. kolovoza 2018. 

ERNA BEĆIREVOĆ, odgojitelj, zamjena za bolovanje STOJKOVIĆ MIE, do povratka          
imenovane na rad, slijedom suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje Zagreb… 

Radni odnosi po Ugovoru o radu do 60 dana  Odlukom ravnateljice – obavijesti;  

1./ Po dobivenoj suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje Zagreb, DORA NEMANIĆ, magistar            
ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja, pripravnica – zamjena za bolovanje Božić Ane 

 

Završeno u 10,00 sati. 

ZAPISNIČAR: PREDSJEDNICA URPAVNOG VIJEĆA: 

Dragica Laklija                Vesna Glavović 


