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Sažetak Zapisnika 

 

sa 22. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina održane 

29. siječnja 2020. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina, 

u uredu ravnateljice, s početkom u 17.00 sati. 

 

Nazočni: 

1. Mladen Gregurović  - predsjednik Upravnog vijeća 

2. Julije Kos - član 

3. Martina Puljek - član 

4. Martina Mikša Poslončec - član 

5. Zorka Klobučar - član 

 

Ostali nazočni: Ksenija Ostojić - ravnateljica dječjeg vrtića i  Ivana Konjić - zapisničar 

   

Predsjednik Upravnog vijeća Mladen Gregurović, otvara sjednicu, pozdravlja 

nazočne, konstatira da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka i 

zaključaka i predlaže sljedeći  

 

DNEVNI   RED 

    

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec 

Krapina 

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

Krapina za 2019. godinu  

3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu 

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

radnom vremenu za radno mjesto spremač/ica - 1 izvršitelj/ica 

5. Razno. 

 

 

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sa 21. 

sjednice Upravnog vijeća. 

. 

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

Krklec Krapina za 2019. godinu. 

Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o usvajanju 

Financijskog izvješća za 2019. godinu. 

 

Ad.3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu 

Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o raspodjeli 

rezultata za 2019. godinu. 

 



2 
 

Ad.4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za rad na određeno vrijeme u 

punom radnom vremenu za radno mjesto spremač/ica - 1 izvršitelj/ica. 

Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o raspisivanju 

natječaja za radno mjesto spremač/ica na određeno vrijeme u punom radnom 

vremenu do povratka radnice sa bolovanja - 1 izvršitelj/ica.  

 

Ad.5. Drugih pitanja i prijedloga nije bilo i sjednica je završena u 18.00 sati. 

 

 

 

 

KLASA: 601-04/20-01/01 

URBROJ: 2140-37-02-20-03 

Krapina, 29.1.2020. 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik Upravnog vijeća: 

Ivana Konjić, mag. oec.     Mladen Gregurović, dipl. iur.  


