
 
 

 
                   Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Projekt „Vrtić za svaku obitelj II“ provode Dječji vrtić 

Gustav Krklec Krapina i partner Grad Krapina u sklopu 

Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 

2014.-2020.“, Nastavak unaprjeđenje usluga za djecu 

u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, 

broj poziva: UP.02.2.2.16. 

Sažetak Zapisnika 

 

Prema nalogu predsjednika Upravnog vijeća Mladena Gregurovića, ravnateljica 

Ksenija Ostojić ovlaštena je za održavanje 4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Gustav Krklec Krapina dana 31. ožujka 2022. godine putem elektroničke pošte s 

obzirom na aktualne epidemiološke mjere vezano uz COVID-19.  

 

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 i Đurđica Gregurović -  

zapisničar.   

   

Ravnateljica Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina Ksenija Ostojić telefonski je 

obavijestila članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina da će se 4. 

sjednica održati putem elektroničke pošte. Svi članovi Upravnog vijeća složili su se 

sa predloženim.  

Dnevni red i Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća poslani su svim članovim 

Upravnog vijeća putem elektroničke pošte.  

 

 

DNEVNI   RED 

    

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec 

Krapina 

2. Usvajanje Dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina za 

2022. godinu – nastavak projekta Vrtić za svaku obitelj II, UP.02.2.2.16.0138, koji 

se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti 

ljudski potencijali 2014. – 2020. u sklopu Nastavka unaprjeđenja usluga za djecu 

u sustavu ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja.  

3. Razno. 

 

 

 



 
 

 
                   Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

Projekt „Vrtić za svaku obitelj II“ provode Dječji vrtić 

Gustav Krklec Krapina i partner Grad Krapina u sklopu 

Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 

2014.-2020.“, Nastavak unaprjeđenje usluga za djecu 

u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, 

broj poziva: UP.02.2.2.16. 

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sa 3. sjednice 

Upravnog vijeća.  

 

Ad.2. Usvajanje Dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina za 
2022. godinu – nastavak projekta Vrtić za svaku obitelj II, UP.02.2.2.16.0138, koji se 
financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski 
potencijali 2014. – 2020. u sklopu Nastavka unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu 
ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja 
Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Dopunu financijskog 
plana Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina za 2022. godinu. 
 
Ad.3. Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.  

 

 

 

KLASA: 601-04/22-01/03 

URBROJ: 2140-37-02-22-02 

Krapina, 31. 3. 2022. 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik Upravnog vijeća: 

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

 


