
DJEĈJI VRTIĆ PETAR PAN 

ZAGREB, Španovićeva 18 

 

KLASA:601-02/21-05/07  

URBROJ: 251-586-04-21-02 

Zagreb, 11.06.2021. 

ZAPISNIK 
 

s 48. sjednice Upravnog vijeća DV Petar Pan, Zagreb, Španovićeva 18, odrţane dana  

11.06.2021. godine u prostoru Djeĉjeg vrtića Petar Pan, Zagreb, Španovićeva 18, s poĉetkom u 

12:00 sati. 

 

Nazoĉni: 

Alen Ptiĉar - predsjednik Upravnog vijeća 

Dragutin Dukarić – ĉlan 

Ţeljka Hozdić- ĉlan 

Ivan Jurić- ĉlan 

 

Ĉlanica Zora Vukoja se ispriĉala zbog nemogućnosti sudjelovanja na sjednici. 

 

Ostali nazoĉni: 

Marina Karavanić, ravnateljica 

Ivanka Karaĉić, logoped- predsjednica Komisije za upis djece 

Filip Dragosavac, tajnik, zapisniĉar 

 

UtvrĊeno je da postoji kvorum Upravnog vijeća, te je predloţen sljedeći  

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika 47. sjednice Upravnog vijeća odrţane 30.04.2021. 

 

2. Izvještaj Komisije za upis djece u pedagošku godinu 2021./2022. 

3. Ljetni plan – odgojno obrazovnog rada od 28. lipnja do 31. kolovoza 2021. 

4. Donošenje odluke o objavi natjeĉaja za radno mjesto odgojitelj/ica - 1 izvršitelj na 

neodreĊeno, puno radno vrijeme (upraţnjeno mjesto Ljiljane Savanović- odlazak u mirovinu). 

5. Donošenje odluke  o objavi  natjeĉaja za radno mjesto odgojitelj/ica– 2 izvršitelja na 

odreĊeno, puno radno vrijeme (zamjene za L. Lapić i N. Seferović). 

6. Donošenje odluke o zamjeni ravnateljice u ljetnom periodu zbog korištenja godišnjeg 

odmora. 

7. Razno. 

 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

 



1. Upravno vijeće  jednoglasno verificira zapisnik 47. sjednice Upravnog vijeća odrţane 30.04.2021. 

 

2.  Predsjednica Komisije za upis djece, gospoĊa Ivanka Karaĉić, izvještava Upravno 

vijeće o provedbi plana upisa djece za pedagošku godinu 2021./2022.  

 

1. Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva: 111 
a.) zahtjevi koji ispunjavaju uvjete za upis:  79 
b.) zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete za upis: 32  
c.) Broj prihvaćenih zahtjeva: 72 + 1 s B liste 
d.) Broj odbijenih zahtjeva: 39 

 
2. Od prihvaćenih zahtjeva s 10 i više bodova je ukupno njih 60  

3. Od odbijenih zahtjeva a ispunjavaju uvjete za upis ( imaju 10 i više bodova) i nisu 

premladi ukupno je 1 dijete, 2016 godine 

 

4.  S B liste je 1 zahtjev primljen 

 

Primljeno 7 djece za program predškole s 0 bodova 

 Na temelju prijava odluĉeno je da će se sklopiti opservacijski ugovori s roditeljima 8 

djece koje imaju odreĊene poteškoće. 

 

 Odlukom ravnateljice, u svaku jasliĉku grupu će biti upisano po 15-ero djece. 

 

   O ţalbama će se odluĉivati na idućoj sjednici Upravnog vijeća koja će biti zakazana 

12.07.2021. o ĉijem toĉnom vremenu će ĉlanovi vijeća biti pravodobno obaviješteni. 

 

3. Ljetni plan – odgojno obrazovnog rada od 28. lipnja do 31. kolovoza 2021. usvojen je 

jednoglasno. 

 

4. Upravno vijeće je obaviješteno da je suglasnost za zapošljavanje na neodreĊeno vrijeme 

dobiveno od Gradskog ureda za obrazovaje, te će novi zaposlenik poĉeti s radom od 

01.09.2021. nakon provedenog javnog natjeĉaja. 

 

5. Na prijedlog predsjednika Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

o objavi  natjeĉaja za radno mjesto odgojitelja/ice– dva (2) izvršitelja na odreĊeno, puno radno 

vrijeme- radi zamjena odgojiteljica Nikoline Seferović i Lucije Lapić koje odlaze na ĉuvanje 

trudnoće te nakon toga na porodiljni dopust. 

 

 

6.  Na prijedlog predsjednika Upravno vijeće jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 



o zamjeni ravnateljice u ljetnom periodu radi korištenja godišnjeg odmora te će se vršiti na 

sljedeći naĉin: 

 

od 15.06.-30.06.2021. duţnost će vršiti Vesnica Prelĉec, 

 

od 01.07.-09.07.2021. duţnost će vršiti Ivanka Karaĉić, 

 

od 10.07.- 16.07.2021. duţnost će vršiti ravnateljica Marina Karavanić, 

 

od 17.07.- 25.07.2021. duţnost će vršiti Zorica Durman Marijanović, 

 

od 26.07.-30.07.2021. duţnost će vršiti Vesnica Preleĉec, 

 

od 31.07.- 15.08.2021. duţnost će vršiti ravnateljica Marina Karavanić, 

 

od 16.08.- 22.08.2021. duţnost će vršiti Ivanka Karaĉić, 

 

od 23.08. do 27.08.2021. duţnost će vršiti Vesnica Prelĉec.  

 

7. ad 1.) Jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća ravnateljici Marini Karavanić 

dodijeljena su 3 dodatna dana godišnjeg odmora. 

 

ad 2.) Ravnateljica je izvjestila o stanju radova na podruĉnom objektu Kunišĉak; te će od 

28.06.2021. zapoĉeti vraćanje namještaja koji je nakon zapoĉetka radova bio ustupljen DV 

Krijesnice, te dio namještaja DV Kustošiji.   

 

TakoĊer, upozorava se Upravno vijeće na propuste koji su izvršeni od strane izvoĊaĉa 

radova te osoba koje su bile zaduţene za provoĊenje struĉnog nadzora. Primopredaja 

podruĉnog objekta Kunišĉak će se izvršiti tek kada se od izvoĊaĉa radova i osoba koje 

obavljaju struĉni nadzor dobije pisana garancija da u objektu ne postoji opasnost za zdravlje 

djece.    

 

ad 3.) Vrtić preuzima odgovornost za ureĊenje vanjskog prostora na podruĉnom objektu 

Kunišĉak, u smislu košenja trave i eventualnog popravka postojećih sprava. 

 

ad 4.) Uz suglasnost Upravnog vijeća odluĉeno je da će jedna od toĉaka dnevnog reda na 

idućoj sjednici biti odluĉivanje o ţalbama povodom upisa djece u pedagošku godinu 

2021./2022.  

 

Obzirom da je dnevni red iscrpljen po svim toĉkama  predsjednik Upravnog vijeća Alen Ptiĉar  

zakljuĉio je rad sjednice.  

 

Sjednica je završena u  12.45 sati. 

 

Zapisniĉar:                 Predsjednik Upravnog vijeća:                              

 

 

Filip Dragosavac                      Alen Ptiĉar         

 

   


