
 
 

Sažetak Zapisnika 

 

Prema nalogu predsjednika Upravnog vijeća Mladena Gregurovića, ravnateljica 

Ksenija Ostojić ovlaštena je za održavanje 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Gustav Krklec Krapina dana 24. studenog 2022. godine, putem elektroničke 

pošte 

 

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 

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

se sa predloženim.  

Dnevni red i Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća poslani su svim članovim 

Upravnog vijeća putem elektroničke pošte.  

 

 

DNEVNI RED 

    

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Gustav Krklec 
Krapina 

2. Donošenje Odluke o pristupanju izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina 

3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za rad na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu za radno mjesto odgojitelj/ica - 1 izvršitelj/ica 

4. Razno. 
 
 
 
Ad.1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sa 9. sjednice 

Upravnog vijeća.  

 

Ad.2. Donošenje Odluke o pristupanju izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina 



 
 

Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su putem elektroničke pošte 
donijeli Odluku o pristupanju izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića Gustav Krklec Krapina. 
 

 

Ad.3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za rad na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu za radno mjesto odgojitelj/ica - 1 izvršitelj/ica 
Zaključak: Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su putem elektroničke pošte 

donijeli Odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno 

puno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja - 1 izvršitelj/ica. 

 

Ad.4. Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.  

 

 

KLASA: 601-04/22-01/09 

URBROJ: 2140-37-02-22-04 

Krapina, 24. 11. 2022. 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik Upravnog vijeća: 

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


