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Sažetak Zapisnik 

 

 

sa 1. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina održane dana 

29. prosinca 2021. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina, u 

uredu ravnateljice, s početkom u 15:00 sati. 

 

Sudjelovali: 

1. Mladen Gregurović  - predsjednik Upravnog vijeća 

2. Julije Kos - član 

3. Maja Cesarec Rivetti - član 

4. Zorka Klobučar - član 

5. Grozdana Malarić – član 

 

Ostali sudionici: Ksenija Ostojić - ravnateljica dječjeg vrtića, Đurđica Gregurović -  

zapisničar, Dubravka Kušec - sindikalni povjerenik i Monika Mutak – voditeljica 

računovodstva.  

   

Predsjednik Upravnog vijeća Mladen Gregurović, otvara sjednicu, pozdravlja 

nazočne, konstatira da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka i 

zaključaka i predlaže slijedeći 

 

 

DNEVNI   RED 

    

1. Konstituiranje Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina 

2. Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec 

Krapina 

3. Donošenje Odluke o prijemu u radni odnos na određeno puno radno vrijeme: 
Voditelj/ica računovodstva - 1 izvršitelj/ica - do povratka radnice sa bolovanja 

4. Donošenje Odluke o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme, pola radnog 
vremena pomoćni/a kuhar/kuharica i pola radnog vremena spremač/ica - 1  
izvršitelj/ica, prema projektu pod nazivom „VRTIĆ ZA SVAKU OBITELJ II“ 
UP.02.2.2.16.0138 u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski 
potencijali 2014. – 2020.“  

5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za rad na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu: Stručni suradnik pedagog/pedagoginja - 1 izvršitelj/ica, 
zapošljavanje osobe prema projektu pod nazivom „VRTIĆ ZA SVAKU OBITELJ 
II“ UP.02.2.2.16.0138 u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski 
potencijali 2014. – 2020.“ 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Gustav Krklec 
Krapina za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu 

7. Razno. 
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Ad.1. Konstituiranje Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina 

Zaključak: Jednoglasno je izabran predsjednik Upravnog vijeća javnim glasovanjem 

te je konstituirano Upravno vijeće Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina u slijedećem 

sastavu: 

1.  Mladen Gregurović – predsjednik Upravnog vijeća  

2. Maja Cesarec Rivetti - član 

3. Julije Kos – član 

4. Zorka Klobučar – član 

5. Grozdana Malarić - član 

 

Ad.2. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice.  

Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sa 36. 

sjednice Upravnog vijeća.  

 

Ad.3. Donošenje Odluke o prijemu u radni odnos na određeno puno radno vrijeme: 

Voditelj/ica računovodstva - 1 izvršitelj/ica - do povratka radnice sa bolovanja 

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

radnog odnosa na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, sa Monikom Mutak. 

 

Ad.4. Donošenje Odluke o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme, pola radnog 

vremena pomoćni/a kuhar/kuharica i pola radnog vremena spremač/ica - 1  

izvršitelj/ica, prema projektu pod nazivom „VRTIĆ ZA SVAKU OBITELJ II“ 

UP.02.2.2.16.0138 u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 

2014. – 2020.“  

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

radnog odnosa na određeno vrijeme, pola radnog vremena pomoćna kuharica i pola 

radnog vremena spremačica, sa Gordanom Vdović. 

 

Ad.5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za rad na određeno vrijeme u 

punom radnom vremenu: Stručni suradnik pedagog/pedagoginja - 1 izvršitelj/ica, 

zapošljavanje osobe prema projektu pod nazivom „VRTIĆ ZA SVAKU OBITELJ II“ 

UP.02.2.2.16.0138 u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 

2014. – 2020.“ 

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

natječaja za stručni suradnik/ca pedagog/inja na određeno puno radno vrijeme – 1 

izvršitelj/ica. 

 

Ad.6. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Gustav 

Krklec Krapina za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu 

Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Financijski plan 

Dječjeg vrtića Gustav Krapina za 2022. godinu i projekciju plana za 2023. i 2024. 

godinu.  
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Ad.7. Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.  

 

 

KLASA: 601-04/21-01/08 

URBROJ: 2140-37-02-21-10 

Krapina, 29. 12. 2021. 

 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik Upravnog vijeća: 

Đurđica Gregurović, upr. pravnik    Mladen Gregurović, dipl. iur.  

 


