
Dječji vrtić Cvrkutić Oroslavje 
Antuna Mihanovića 6, 49243 Oroslavje 
Tel. 049/492687 
e-mail: cvrkutic@h-1.hr 
 
 
                                               Zapisnik 
 
sa 18. sjednice Upravnog vijeća održane 26. kolovoza 2021. godine u 
prostorijama Dječjeg vrtića Cvrkutić, Antuna Mihanovića 6, Oroslavje s 
početkom u 18:00 sati. 
 
Nazočni članovi: 
1.Branko Čičko 
2. Lucija Grabušić 
3.Snježana Kraljić 
4.Anja Hlad 
 
Ostali nazočni: 
1.Silvija Čičko 
 
Nenazočni članovi: 
1.Jadranka Vuković – ispričala se 
 
Sjednicu Upravnog vijeća otvara ravnateljica i predlaže sljedeći dnevni red: 
 

1. Odabir predsjednika i zamjenika UV 
2. Prihvaćanje Zapisnika sa 16. i 17. sjednice UV 
3. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa prema natječaju za radno 

mjesto pedagoga/inje 
4. Rasprava o Ugovoru o prijenosu vlasništva i osnivanja prava služnosti 

puta s OŠ Oroslavje 
5. Razno 

 
Ad.1. 
Ravnateljica dječjeg vrtića je pozdravila sve nazočne članove i otvorila sjednicu, 
s prvom točkom dnevnog reda, biranje predsjednika i zamjenika predsjednika 
Upravnog vijeća. 
Lucija Grabušić  predložila je za predsjednika Upravnog vijeća Branka Čička i 
iznijela kompetencije i razloge zbog kojih bi on bio dobar odabir za tu funkciju. 
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Drugog kandidata nije bilo. Pristupilo se glasanju. Tri (3) člana su glasala za, a 
jedan (1) član je bio suzdržan. 
Branko Čičko je izabran za predsjednika Upravnog vijeća. 
Za zamjenika predsjednika Snježana Kraljić je predložila sebe i izabrana je sa 
četiri (4)  glasa od članova upravnog vijeća. 
Branko Čičko zahvalio je na odabiru i rekao da se nada da ćemo dobro 
surađivati. 
 
Zaključak 
 
Članovi Upravnog vijeća izabrali su za predsjednika Upravnog vijeća Branka 
Čička i za zamjenicu Upravnog vijeća Snježanu Kraljić. 
 
Ad.2. 
Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbe na Zapisnike sa 16. i 17. sjednice 
Upravnog vijeća, koje su prihvatili. 
 
Zaključak 
 
Jednoglasno su prihvaćeni Zapisnici sa 16. i 17. sjednice Upravnog vijeća. 
 
Ad.3. 
 
Natječaj za pedagoga/inju je ponovljen i ponovo nije bilo kandidata. 
Ravnateljica je predložila da se raspiše ponovo natječaj, ali da se u natječaju ne 
traži stručni ispit, jer bi tako kandidati mogli vjerojatnije zadovoljiti uvjete 
natječaja. Članovi Upravnog vijeća su se složili, i donijeli odluku da se raspiše 
natječaj za radno mjesto pedagoga/inje. 
 
Zaključak 
 
Raspisuje se natječaj za radno  mjesto pedagoga/inje bez položenog stručnog 
ispita. 
 
Ad.4. 
Ravnateljica je obrazložila situaciju sa spornim putom između Vrtića i Osnovne 

škole Oroslavje 

Vrtić bi trebao darovati dio nekretnine koji je u vlasništvu Dječjeg vrtića 

„Cvrkutić“ i to: dio k.č. 701/35 površine 122 m², dio k.č. 701/29 površine 276 

m² i k.č. 701/34 površine 117 m², upisanih u ZK uložak br. 3549 kat. općina 



Oroslavje koje bi se pripojile kat. čestici br. 701/2 k.o. Oroslavje kako bi se 

mogla ishoditi građevinska dozvola za izgradnju sportske dvorane te prijaviti na 

natječaj za njezinu izgradnju. 

U 9.mj. 2021.g. , 25.9. Upravno vijeće donijelo je odluku kojom daje ravnateljici 

vrtića suglasnost da potpiše ugovor o darivanje navedenih čestica pri čemu 

Dječji vrtić Cvrkutić ima pravo upisa kao suvlasnik navedene nekretnine. Ta 

Odluka bi se stavila van snage i donijeti novu Odluku o darivanju. 

Predsjednik Upravnog vijeća je obrazložio zašto je potrebno tu odluku staviti 

izvan snage, jer zbog zahtjeva za suvlasništvom nad požarnim putom ne 

postoje garancije za dobivanje građevinske dozvole i mogućnost prijave na 

natječaj za EU sredstva. Međutim ravnateljica vrtića je također rekla da se boji 

da će darovanje dijela zemljišta školi biti problem jer se vrtić prijavio na 

natječaj za izgradnju i proširenje dječjeg igrališta, a projektom je obuhvaćeno 

sadašnje zemljište vrtića. 

Predsjednik Upravnog vijeća je dao prijedlog da se Odluka Upravnog vijeća od 

25. rujna 2020. ukine i da se donese nova Odluka. 

Pristupilo se glasovanju, tri (3) člana su glasala za, za jedan(1) član je bio protiv. 

te je donijeta  

Odluka kojom se ukida odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića od 25. rujna 

2020. (KLASA:601-02/20-02/1, URBROJ : 2113-04-03-20-11) 

Predsjednik Upravnog vijeća predložio je tekst nove odluke koji glasi: 

Dječji vrtić „Cvrkutić“ daruje Osnovnoj školi Oroslavje dio nekretnine koji je u 

vlasništvu Dječjeg vrtića „Cvrkutić“ i to: dio k.č. 701/35 površine 122 m², dio 

k.č. 701/29 površine 276 m² i k.č. 701/34 površine 117 m², upisanih u ZK uložak 

br. 3549 kat. općina Oroslavje, u svrhu pripajanja kat. čestici br. 701/2 k.o. 

Oroslavje radi izgradnje sportske dvorane škole te dozvoljava njihov upis u 

zemljišnim knjigama na ime Osnovna škola Oroslavje. 

Dječji vrtić „Cvrkutić“ zadržava pravo služnosti požarnog puta bez upisa u 

zemljišne knjige. 

Upravno vijeće daje suglasnost ravnateljici Silviji Čičko za potpisivanje ugovora 

o darivanju sa Osnovnom školom Oroslavje. 

Odluka Upravnog vijeća upućuje se Gradskom vijeću na suglasnost 



Pristupilo se glasovanju, tri (3) člana su glasala za, za jedan(1) član je bio protiv, 

te je donijeta  

Odluka 

Dječji vrtić „Cvrkutić“ daruje Osnovnoj školi Oroslavje dio nekretnine koji je u 

vlasništvu Dječjeg vrtića „Cvrkutić“ i to: dio k.č. 701/35 površine 122 m², dio 

k.č. 701/29 površine 276 m² i k.č. 701/34 površine 117 m², upisanih u ZK 

uložak br. 3549 kat. općina Oroslavje, u svrhu pripajanja kat. čestici br. 701/2 

k.o. Oroslavje radi izgradnje sportske dvorane škole te dozvoljava njihov upis 

u zemljišnim knjigama na ime Osnovna škola Oroslavje. 

II. 

Dječji vrtić „Cvrkutić“ zadržava pravo služnosti požarnog puta bez upisa u 

zemljišne knjige. 

III. 

Upravno vijeće daje suglasnost ravnateljici Silviji Čičko za potpisivanje 

ugovora o darivanju sa Osnovnom školom Oroslavje. 

IV. 

Odluka se upućuje Gradskom vijeću Grada Oroslavja na suglasnost 

IV.  

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 
Ad.5. 
Razno. 
Ravnateljica je rekla da je ponosna na djelatnike koji su se trudili oko 
preseljenja vrtića. 
Napomenula je da imamo problema sa bolovanjima, neki su djelatnici često na 
bolovanju i to nam stvara problem u radu. 
Rekla je da je razgovarala i sa gradonačelnikom  i da je predložila da bi se na 
stažiranje primila Katarina Oremuš, koja bi mogla uskakati na zamjene, a 
ujedno voditi i neke kraće programe. 
Razgovaralo se i o prijevozu, da bi se prijevoz djelatnicima računao po 
kilometraži, jer je tako pravednije s obzirom da su mjesečne karte prijevoznika 



nerealne, odnosno da isti iznos je napisan za nekog tko stanuje kilometar i pol, 
kao i za nekog tko je stanuje na pet kilometara udaljenosti. 
Članovi upravnog vijeća su se složili s tim prijedlogom, pa će se prijevoz na 
plaću  za 8.mj. i nadalje isplatiti na taj način.  
Predsjednik Upravnog vijeća je zamolio da mu se na mail adresu pošalju 
slijedeći podaci: koeficijenti radnih mjesta, troškovi projekta izgradnje vrtića i 
ekonomska cijena vrtića. 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
 
Zapisničar:                                              Predsjednik Upravnog vijeća: 
Jasna Mlinarić                                               Branko Čičko 
 
 
 


