
 
 

 
                   Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Projekt „Vrtić za svaku obitelj“ 

provode Dječji vrtić Gustav Krklec 

Krapina i partner Grad Krapina u 

sklopu Operativnog programa 

„Učinkoviti ljudski potencijali 

2014.-2020.“, Unaprjeđenje usluga za 

djecu u sustavu ranog i predškolskog 

odgoja i obrazovanja, broj poziva: 

UP.02.2.2.08 

Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina 
Magistratska 11/1 
 
KLASA: 601-04/19-01/01 
URBROJ: 2140-37-02-19-01 
Krapina, 23.01.2019. 
 
Sazivam 12. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina za dan 
 

25.  SIJEČNJA (petak) U 17.00 SATI 
 
 
Sjednica će se održati u uredu ravnateljice Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina, a 
predlaže se sljedeći 
        
                                                   DNEVNI   RED 
  
1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec 

Krapina 

2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Gustav Krklec 

Krapina za 2018. godinu  

3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu 

 

4. Odluka o imenovanju projektnog tima za projekt "Vrtić za svaku obitelj", 

UP.02.2.2.08.0036, koji provode Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina i partner Grad 

Krapina u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-

2020.“, Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja iz Europskog socijalnog fonda 

 

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za rad na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu: odgojitelj/odgojiteljica - 2 izvršitelja - zapošljavanje osoba 
prema projektu "Vrtić za svaku obitelj", UP.02.2.2.08.0036, financiranog iz 
Europskog socijalnog fonda 

 
6. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za rad na određeno vrijeme u punom 

radnom vremenu: stručni suradnik pedagog/pedagoginja - 1 izvršitelj - 
zapošljavanje osobe prema projektu "Vrtić za svaku obitelj", UP.02.2.2.08.0036, 
financiranog iz Europskog socijalnog fonda 

 
7. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za rad na određeno vrijeme, pola 

radnog vremena pomoćni/a kuhar/kuharica i pola radnog vremena spremač/ica - 
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1 izvršitelj - zapošljavanje osobe prema projektu "Vrtić za svaku obitelj", 
UP.02.2.2.08.0036, financiranog iz Europskog socijalnog fonda 

 
8. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec 

Krapina. 
 
9. Razno. 

 
 
Zbog važnosti dnevnog reda, molimo Vas da se obavezno odazovete sjednici. 
 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
  

Predsjednik Upravnog vijeća 
Mladen Gregurović, dipl. iur.  

                                                                                              
 


