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Buzet, 2.7.2018.

ZAPISNIK
s 45. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet

održane dana 2. srpnja  2018. godine u uredu ravnateljice s početkom u 18,30 sati

Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet Sanja 
Krulčić koja je pozdravila nazočne članove.
Prisutni članovi: Sanja Krulčić, Edit Rupena, Dalibor Petohleb I Nataša Prodan Černeka
Odsutni član:  Marijan Maras.
Ostali prisutni: Silvana Pavletić, ravnateljica i Oriana Krušvar, voditeljica računovodstva
Predsjednica Upravnog vijeća je predložila slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 44. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet.
2. Donošenje Odluke za izbor radnika po natječaju za radno mjesto odgojitelja na 

određeno puno radno vrijeme do povratka radnice na posao
3. Donošenje Odluke o izboru ravnatelja na mandat od četiri godine
4. Donošenje Financijskog izvješća za razdoblje od 1.-6. mjeseca 2018. godine.
5. Donošenje Plana rada za ljetne mjesece srpanj – kolovoz 2018. godine
6. Naknadni upis djeteta u vrtić.
7. Razno.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1. Predsjednica Upravnog vijeća pročitala je Zapisnik s prethodne sjednice Upravnog 
vijeća.

ZAKLJUČAK: zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2. Predsjednica Upravnog vijeća Sanja Krulčić pročitala je pristigle zamolbe na radno 
mjesto odgojitelja na određeno radno vrijeme do povratka Katarine Golojka na posao. 
Pristigle su zamolbe Lane Draščić, Kristine Matković i Marije Kodelja. Jednoglasno je 
odabrana Marija Kodelja.

ZAKLJUČAK:
Upravno vijeće donijelo je Odluku o zapošljavanju Marije Kodelja na mjesto odgojitelja na 
određeno, puno radno vrijeme do povratka Katarine Golojka na posao.



Ad 3.
Na raspisan natječaj, objavljen u Glasu Istre od 19.6.2018. godine,  za radno mjesto - ravnatelj
Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet  pristigla je samo jedna zamolba. Predsjednica Upravnog 
vijeća Sanja Krulčić pročitala je pristiglu zamolbu  Silvane Pavletić,  dosadašnje ravnateljice, 
na raspisani natječaj. Nakon provjere priložene natječajne  dokumentacije  članovi Upravnog 
vijeća jednoglasno su  donijeli Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića 
„Grdelin“ Buzet koji se  upućuje Osnivaču na imenovanje.

ZAKLJUČAK: Upravno vijeće donijelo je Prijedlog odluke o imenovanju Silvane Pavletić za 
ravnatelja Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet.

Ad 4. Financijska sredstva su tijekom izvještajnog razdoblja trošena planski, racionalno i 
namjenski. Iz Proračuna Grada Buzeta financiraju se rashodi za zaposlene i investicijska 
ulaganja dok se od vlastitih prihoda pokrivaju  materijalni troškovi te dio investicijskih 
ulaganja. Kod materijalnih se troškova realizacija odvija prema planu, odstupanja su veća kod
utroška električne energije zbog grijanja. Investicijska ulaganja odradit će se u drugom dijelu 
godine, kako novi sustav grijanja nema gromobran, potrebno je utvrditi da li je u projektu 
predviđen isti te izraditi projektnu i inu dokumentaciju.

ZAKLJUČAK:
Financijsko izvješće za razdoblje od 1-6 mjeseca 2018. godine jednoglasno je prihvaćeno.

Ad 5.  U ljetnim mjesecima, kada je uobičajeno manji broj djece, koriste se godišnji odmori te
se određene dječje skupine spajaju. Plan rada je sastavljen i ljetna organizacija rada krenula je
s 1. srpnja 2018. godine.

ZAKLJUČAK: Plan rada za ljetne mjesece je jednoglasno prihvaćen.

Ad 6.  Tijekom  upisa djece u  pedagošku 2018./19. godinu roditelji djeteta koje je ostvarilo 
bodove za upis odustali su od upisa te temeljem Pravilnika o pravima i obvezama korisnika 
usluga u Dječjem vrtiću „Grdelin“ Buzet prednost ima dijete koje je prvo na listi , a istog je 
uzrasta kao ispisano dijete. Prijedlog Povjerenstva za upis djece u vrtić i ravnateljice  je da se 
roditelji dijeta Lucasa Kralja  s liste čekanja pozove i izvrši upis. 

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku da se Lucas Kralj 
upiše u pedagošku 2018./19. godinu.

Ad 7.   Ravnateljica je obavijestila prisutne članove o odobrenju projekta od strane Vlade RH 
u iznosu od 197.000,00 kuna. Zatraženo je oko 778.000,00 za određene investicije. 
Pročitala je zamolbu Romea Bužana za produljenje boravka u Vrtiću za dijete Jakova Bužana 
do 31.7.2018. godine.



ZAKLJUČAK: Članovi vijeća jednoglasno su donijeli Odluku da se djetetu Jakovu Bužanu 
produlji boravak u Vrtiću do 31.7.2018. godine. 

Obzirom da nije bilo dodatnih pitanja ni prijedloga predsjednica Upravnog vijeća zaključila je
sjednicu.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u 20,10 sati.  

 Zapisničarka: Predsjednica Upravnog vijeća

Oriana Krušvar              Sanja Krulčić


