
        DJEČJI VRTIĆ 

'' CVRČAK I MRAV'' 

 

 

 

 

 

TRIBALJ 

vrticcvrcakimrav@gmail.com 

www.dv-cvrcakimrav.hr 

Tribalj, 16.04.2018. 

KLASA: 601-02/18-05/01/04 

URBROJ: 2107-03-01-18-02 

 

 

Z A P I S N I K 

s 24. sjednice Upravnog vijeća 
 

Sjednica je održana u ponedjeljak, 16.04.2018. u vremenu od 14,00  do 15,30 sati u 

prostorijama Dječjeg vrtića ''Cvrčak i mrav'' u Driveniku. 

 

Prisutni : 

Boris Glavan, predsjednik 

Den Strizić, član 

Vedran Švast, član 

Neven Antonić, član 

Aleksandra Prijić-Paladinić, članica 

Dajana Jerčinović, ravnateljica 

Iva Baldo Karlić, zapisničarka 
 

Dnevni red:  

1. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća - Predsjednik UV 

2. Odluka o upisima za 2018./19. pedagošku godinu - Ravnateljica 

3. Ekonomske cijene vrtićkih programa - Predsjednik UV 

4. Izbor odgajatelja prema natječaju od 16.3.2018. – Ravnateljica 

5. Usvajanje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka – Iva Baldo Karlić, pedagog- 

službenik za zaštitu podataka  

6. Razno 
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Ad 1. 

Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je verificiran. 

 

Ad 2. 

Ravnateljica upoznaje članove Upravnog vijeća o nadolazećem upisnom roku za pedagošku 

godinu 2018./2019. Upisi će se provoditi od 02.05.2018. do 30.05.2018. Ravnateljica prikazuje 

slobodna mjesta po objektima temeljenima na ispisu predškolaca, prelasku djece iz jasličkog u 

vrtićki program te Državnom pedagoškom standardu.  

U jasličkom programu u Triblju raspolaže se sa 4 slobodna mjesta, a u vrtićkom programu u 

Triblju sa 8 slobodnih mjesta. 

U jasličkom programu u Bribiru raspolaže se sa 6 slobodnih mjesta, dok u vrtićkom programu 

u Bribiru nema slobodnih mjesta, već je postojeći broj djece u prekobroju u odnosu na Državni 

pedagoški standard. 

Predsjednik Upravnog vijeća Glavan predlaže da se dogovori sastanak sa osnivačem kako bi se 

raspravilo hoće li se na upisima uopće nuditi roditeljima mogućnost upisa u vrtićki program u 

Bribiru. Roditelji iz Bribira imali bi pravo aplicirati na slobodna mjesta u vrtićkom programu u 

Triblju. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno podržavaju tu odluku.  

Također, predsjednik Upravnog vijeća predlaže da djeca čiji roditelji nisu podmirili dospjela 

dugovanja prema vrtiću nema pravo pristupa reupisu. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno 

podržavaju tu odluku.  

 

Ad 3. 

Ravnateljica i predsjednik Upravnog vijeća obavještavaju nazočne kako su na Općinskom 

vijeću podnijeli izvješće o radu vrtića. Predsjednik Upravnog vijeća zadržao se na dijelu koji 

se tiče ekonomskih cijena. Kako bi se što realnije prikazala ekonomska cijena, ona je računata 

na temelju broja djece, prosječnoj polaznosti te po prosječnim uplatama roditeljima.  

Prema izračunu za 2017. godinu gledajući broj djece u skupini ekonomska cijena za vrtićku 

skupinu iznosila je 2.117,01 kn, a za jasličku skupinu 3.927,21 kn. Prosječna  ekonomska cijena 

po skupini iznosila je 2.595,57 kn. 



Prema izračunu za 2017. godinu gledajući prosječnu polaznost u skupini ekonomska cijena za 

vrtićku skupinu iznosila je 2.882,74 kn, a za jasličku skupinu 4.753,99 kn. Prosječna 

ekonomska cijena iznosila je 3.421,43 kn. 

Prema izračunu za 2017. godinu gledajući prosječno ostvarenje uplata roditelja ekonomska 

cijena za vrtićku skupinu iznosila je 2.393,79 kn, a za jasličku skupinu 5.899,79 kn. Ovako 

velik iznos za jasličku skupinu posljedica je toga što brojni jasličarci koriste olakšice te se tako 

dobije efektivno najmanji broj djece po prosječnom broju ostvarenih uplata. Bazirajući se na 

svim skupinama ekonomska cijena iznosila je 3.140,24 kn. 

U raspravi je zaključeno da je najrealnije za prikazivati ekonomsku cijenu gledajući prosječno 

ostvarenje uplata roditelja. 

Nadalje, članovi Upravnog vijeća zaključili su da Općina zapravo participira 75% iznosa 

ekonomske cijene, a ne 70% kako se vodi. Zaključak Upravnog vijeća je da treba ići u smjeru 

izjednačavanja cijena vrtićkog i jasličkog programa. Također, treba napomenuti osnivaču da je 

potrebno širiti prostor vrtića u Triblju. 

 

Ad 4. 

Na natječaj za odgajateljicu raspisan 16.03.2018. stigla je samo jedna molba. Nju je otvorilo 

povjerenstvo u sastavu Vedran Švast i Aleksandra Prijić Paladinić. Pregledom su utvrdili da je 

pristigla natječajna dokumentacija u redu.  

Odlukom Upravnog vijeća do povratka djelatnice Ljubice Galovec sa porodiljnog dopusta 

zapošljava se Ana Crnić. 

 

Ad 5. 

Od 25.05.2018. na snagu stupa Uredba o zaštiti osobnih podataka. Svaka ustanova sa više od 

20 zaposlenih treba usvojiti Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka te imenovati 

službenika za zaštitu osobnih podataka. Ravnateljica je za službenika za zaštitu osobnih 

podataka imenovala pedagoginju Ivu Baldo Karlić. Iva Baldo Karlić je članovima Upravnog 

vijeća iznesla prijedlog Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka. Upravno vijeće je 

jednoglasno usvojilo prijedlog Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka. 



Ad 6. 

Ravnateljica obavještava članove Upravnog vijeća da je u suradnji s osnivačem prijavljen 

Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku projekt adaptacije zgrade Stare 

škole u Bribiru za potrebe vrtićkog prostora. Također, istom se Ministarstvu do kraja travnja 

planira prijaviti projekt za unapređenje usluga ranog i predškolskog odgoja s ciljem 

usklađivanja obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske 

dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića (uvođenje 

popodnevnog rada vrtića). 

 

 

 

Zapisničarka: Predsjednik Upravnog vijeća:                             

Iva Baldo Karlić, mag.paed. Mr.sc. Boris Glavan, dipl.ing. 

 

 


