
Dječji vrtić „Cvrkutić“ Oroslavje 
Antuna Mihanovića 6, 49243 Oroslavje 
tel. 049/492687 
e-mail: cvrkutic@h-1.hr 
 
 
 

Zapisnik 
sa 8. sjednice Upravnog vijeća održane 30 1. 2020. u prostorijama dječjeg vrtića „Cvrkutić“, 
Stubička cesta 43, Oroslavje s početkom u 18:00 sati. 
 
 Nazočni:  
1. Katarina Grgec – predsjednica Upravnog vijeća 
2. Mario Cukovečki 
3. Mario Prepelić 
 
 
 
Ostali nazočni: 
Silvija Čičko – ravnatelj 
 
Nenazočni članovi: 
1. Darko Krušelj 
2. Jelena Bratković 
 
 
Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednica Upravnog vijeća i predlaže sljedeći dnevni red: 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća 
2. Rasprava i prihvaćanje Završnog računa (Financijskog izvještaja za 2019.godinu) 
3. Rasprava i donošenje Financijskog plana za 2020. godinu i projekcije Plana za 2021. i              
2022. godinu 
4. Raspisivanje natječaja za radno mjesto ravnatelj/ica  na puno radno vrijeme 
5. Upoznavanje članova Upravnog vijeća s Vrtićkim redom za zaposlene  
6. Upoznavanje članova Upravnog vijeća s obavezom imenovanja zamjene ravnatelja 
7. Razno 
 

 
 
Ad.1. 
Predsjednica Upravnog vijeća pozdravila je sve nazočne članove i otvorila sjednicu 
prihvaćanjem dnevnog reda i prve točke odnosno prihvaćanjem zapisnika sa 7. sjednice 
Upravnog vijeća. 
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Zaključak 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili zapisnik sa 7. sjednice Upravnog 

vijeća. 
 

Ad.2.  
Ravnateljica je nazočne članove pobliže upoznala s Financijskim izvještajem za 2019. godinu 
koji je prethodno poslan mailom. 

Zaključak 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Financijski izvještaj za 2019. godinu. 
 
Ad.3.  
Ravnateljica je nazočne članove pobliže upoznala s Financijskim planom za 2020. godinu i 
projekcijom Plana za 2021. i 2022. godinu koji je prethodno poslan mailom. 
 

Zaključak 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog Financijskog plana za 2020. 

i projekciju Plana za 2021. i 2022. godinu. 
 
Ad.4. 
Predsjednica Upravnog vijeća upoznala je članove Upravnog vijeća s obavezom raspisivanja 
natječaja za ravnatelja dječjeg vrtića. 

Zaključak 
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli odluku o raspisivanju natječaja za 
ravnatelja dječjeg vrtića. Rok za prijavu je 8 dana od dana objave u dnevnom tisku.  
 
Ad.5. 
Ravnateljica je nazočne članove pobliže upoznala sa Vrtićkim redom za zaposlene koji je 
prethodno poslan mailom. 

Zaključak 
Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi na predloženi Vrtićki red. 
 
Ad.6. 
 
Ravnateljica je nazočne članove upoznala s potrebom imenovanja zamjene ravnatelja. 
Ravnateljica je za zamjenu predložila odgojiteljicu Snježanu Kraljić. 

 
Zaključak 

Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi da se za zamjenu ravnateljice imenuje 
Snježana Kraljić. 
 
Ad.7. 
Pod točkom Razno ravnateljica je članove Upravnog vijeća upoznala s napredovanjem radova 
dogradnje i rekonstrukcije dječjeg vrtića.  
 
Sastanak je završen u 19:15. 



 
 
Zapisničar                                                                  PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 
 
Silvija Čičko                                                                      Katarina Grgec, prof. 
 
 
 


