
Dječji vrtić „Cvrkutić“ Oroslavje 

Antuna Mihanovića 6, 49243 Oroslavje 

tel. 049/492687 

e-mail: cvrkutic@h-1.hr 

 

 

 

Zapisnik 

s 16. sjednice Upravnog vijeća održane 08. lipnja 2021. godine u Dječjem vrtiću Cvrkutić, 

Ulica Antuna Mihanovića 6, Oroslavje  s početkom u 20:00 sati. 

 

 Nazočni:  

1. Katarina Grgec – predsjednica Upravnog vijeća 

2.Mario Cukovečki 

2. Darko Krušelj 

3. Anja Hlad 

4. Snježana Kraljić 

 

 

Ostali nazočni: 

Silvija Čičko – ravnatelj 

 

 

 

Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednica Upravnog vijeća i predlaže sljedeći dnevni red: 

 

1. Prihvaćanje zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća 

2. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa prema natječaju za radna mjesta: odgojitelj                                                               

(4), pomoćna kuharica (1), spremačica (1), domar (1) i pedagog (1)  

3. Razno 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća pozdravila je sve nazočne članove i otvorila sjednicu.  

Prihvaćen je dnevni red 16. sjednice Upravnog vijeća. 

 

Ad.1. 

Primjedbi na zapisnik s 15.sjednice Upravnog vijeća nije bilo.  

 

Zaključak 

 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili zapisnik s 15. sjednice Upravnog 

vijeća. 
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Ad.2. 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluke o zasnivanju radnog odnosa prema 

natječaju za radna mjesta odgojitelj (4) s kandidatkinjama: 

 

 

Kolembus Biljanom iz Oroslavja, Bregovita ulica 9B, univ.bacc.pead. 

 

Herak Andrejom iz Oroslavja, Stubička cesta 141 H, stručna prvostupnica predškolskog 

odgoja. 

 

Ormuž Ines iz Oroslavja, Ljudevita Gaja 6, sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane 

i predškolske dobi. 

 

Zimić Matejom iz Oroslavja, Selska cesta 4, sveučilišna prvostupnica odgojiteljica djece rane 

i predškolske dobi. 

 

 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o zasnivanju radnog odnosa prema 

natječaju za radna mjesta pomoćna kuharica (1) s kandidatkinjom: 

 

Pužar Kristinom iz Oroslavja, Stubička Slatina 166, SSS kuhar. 

 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o zasnivanju radnog odnosa prema 

natječaju za radna mjesta spremačica (1) s kandidatkinjom:  

 

Kralj Silvijom iz Oroslavja, Tvornička 7, SSS. 

 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o zasnivanju radnog odnosa prema 

natječaju za radna mjesta domar (1)  s kandidatom:  

 

Šešerko Srećkom, iz Gornje Stubice, Modrovec 77, SSS. 

 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o poništenju natječaja za prijem u 

radni odnos stručni suradnik pedagog/inja na neodređeno radno vrijeme, uz probni rok od 3 

mjeseca, 1 izvršitelj jer prijavljeni  kandidat  ne  udovoljava svim uvjetima Natječaja prema 

članku 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/0794/13 i 

98/19), članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne 

spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97), članka 50., alineje 

10. Statuta Dječjeg vrtića Cvrkutić, Oroslavje i članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića 

Cvrkutić. 

 

 

 



Zaključak 

 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluke o zasnivanju radnog odnosa 

prema natječaju za radna mjesta: odgojitelj  (4), pomoćna kuharica (1), spremačica (1), domar 

(1) i pedagog (1)  

 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o poništenju natječaja za prijem u 

radni odnos stručni suradnik pedagog/inja na neodređeno radno vrijeme, uz probni rok od 3 

mjeseca, 1 izvršitelj 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o raspisivanju  natječaja za prijem 

u radni odnos stručni suradnik pedagog/inja na neodređeno radno vrijeme, uz probni rok od 

3 mjeseca po istim uvjetima kao u natječaju objavljenom 7.svibnja 2021.  

 

  

 

Ad.3. 

Pod točkom Razno ravnateljica je članove Upravnog vijeća upoznala s napredovanjem radova 

dogradnje i rekonstrukcije dječjeg vrtića. U petak 11.lipnja očekuje je tehnički pregled 

objekta, a potom prođe li sve u redu idući tjedan i dobivanje dozvole za rad te povratak djece 

u matični objekt.  

 

Sastanak je završen u 22:20. 

 

 

Zapisničar                                                                  PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

 

 

Silvija Čičko                                                                                 Katarina Grgec, prof. 

 

 

 


