
DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“
BUZET

KLASA: 601-05-17-01/29
URBROJ: 2106-01-22-01-17-2
Buzet, 17.01.2017.

ZAPISNIK
s 27. sjednice Upravnog vijeća
održane 17.01.2017. godine

u prostorijama Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet
s početkom u 18:00 sati

Nazočni: 

1. Sanja Krulčić – predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača
2. Dalibor Petohleb – član, predstavnik Osnivača
3. Marijan Maras – član, predstavnik Osnivača
4. Edit Rupena – članica, predstavnica korisnika usluga - roditelja
5. Mirjana Matančić – članica, predstavnica Odgojiteljskog vijeća

Ostali nazočni: Silvana Pavletić, ravnateljica

Sjednicu  otvara predsjednica Upravnog vijeća Sanja Krulčić te svima želi mnogo 
dobrodošlicu i uspješan rad spomenuvši da je to 27. sjednica u mandatu Upravnog 
vijeća na kojoj su prisutni svi članovi Upravnog vijeća, što znači da se mogu donositi 
pravovaljane odluke te predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 26. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ 
Buzet

2. Donošenje Odluke o provedbi Projekta „Sretan roditelj – sretno dijete“ 
3. Razno.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

ZAKLJUČCI:

Ad. 1. Članovi Upravnog vijeća pročitali su Zapisnik s 26. sjednice.
Zaključak: Zapisnik s 26. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ 
jednoglasno je prihvaćen. 

Ad.2. Ravnateljica Silvana Pavletić upoznala  je članove Upravnog vijeća s 
činjenicom da se Projekt Sretan roditelj – sretno dijete provodi  već punih 10 godina u
Buzetu.   Njegovo dosadašnje financiranje vršilo se dijelom  iz Proračuna Grada 
Buzeta i dijelom  sredstvima Istarske županije (prijavom na županijski natječaj iz 
područja zdravstva i socijalne skrbi). Na natječaj se dosada prijavljivao Grad Buzet,  



no ove godine se na natječaj  mogu  prijaviti isključivo ustanove ili udruge ( ne i 
Gradovi i Općine). Iz tog razloga Vrtić bi prijavio Projekt „Sretan roditelj – sretno 
dijete“  na natječaj kako bi se osigurao dio sredstava, dok bi Grad Buzet ostao  i dalje
partner i financirao  preostali  dio potrebnih sredstava za realizaciju Projekta. 

Zaključak: jednoglasno je donesena Odluka o provedbi Projekta „Sretan roditelj- 
sretno dijete“ u 2017. godini.

Sjednica Upravnog vijeća završila je s radom u 19:00 sati.

Zapisničarka: Predsjednica Upravnog 
vijeća

Mirjana Matančić           Sanja Krulčić


