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Z A P I S N I K 

s druge sjednice Upravnog vijeća 
 

Sjednica je održana u utorak, 19.02.2019. u vremenu od 08,00  do 09,30 sati u 

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

 

Prisutni : 

Boris Glavan, predsjednik 

Den Strizić, član 

Vedran Švast, član 

Dajana Jerčinović, ravnateljica 

Iva Baldo Karlić, zapisničarka 

 

Odsutne: 

Dragana Baričević Crnković, članica 

Tanja Borić, član 

 

Sjednica je sazvana telefonskim putem radi gorućih tema koje je potrebno riješiti u što 

kraćem roku.  

 

Dnevni red: 

 

1. Pitanje kadrova i zapošljavanja u sklopu projekta ''Unapređenje usluga za djecu 

u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja'' 

2. Planovi za preseljenje vrtića u Bribiru 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
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Ad 1. 

 

Ravnateljica Dajana Jerčinović izražava zadovoljstvo brojem polaznosti djece u popodnevnoj 

smjeni. 

Obavještava članove Upravnog vijeća da je Nada Baretić, dan nakon što je izabrana za radno 

mjesto pomoćne kuharice, odustala, jer je dobila posao na neodređeno puno radno vrijeme u 

drugoj firmi. Ravnateljica je morala brzo djelovati te je, uz suglasnost djelatnica, u Tribalj na 

radno mjesto pomoćne kuharice povukla Mirjanu Mataiju, a u Bribiru je Štefici Frković dala 

puno radno vrijeme kako bi obnašala dužnost spremačice i pomoćne kuharice u popodnevnoj 

smjeni (na 60 dana bez natječaja, što je u ovlasti ravnatelja). Dio koji se odnosi na posao 

spremačice financira se iz općinskog proračuna, a dio koji se tiče pomoćne kuharice se financira 

iz projekta. Također, kako bi se ''izravnali'' troškovi, spremačica u Bribiru Maja Savić je pristala 

da ju se dvojno financira – iz općinskog proračuna i iz projekta. Ovakav način financiranja 

spomenute dvije radnice ne opterećuje dodatno niti prihodovnu niti rashodovnu stranu 

općinskog proračuna.  

Ravnateljica također obavještava članove Upravnog vijeća da su dvije odgajateljice koje su 

zaposlene kao zamjene za roditeljski dopust potpisale ugovore o radu na projektu te se sada 

njihove plaće financiraju iz projekta, čime je iz općinskog proračuna oslobođeno oko 

200.000,00 kuna. Samim time neće biti potrebno raditi rebalans kako bi se radnicima mogao 

isplatiti regres i božićnica. 

Ravnateljica navodi da postoje problemi u radu Antonije Božić koja ne čisti dovoljno dobro. 

Dogovoreno je da se svaki uvid u njen rad zabilježi te je se pomno prati do isteka roka probnog 

rada kako bi se moglo odlučiti što dalje. 

Ravnateljica traži dozvolu Upravnog vijeća da raspiše natječaj za spremačicu na pola radnog 

vremena u Bribiru, s obzirom da uskoro ističe 60 dana na koliko se mogla zaposliti Štefica 

Frković bez natječaja. Također traži dozvolu za raspisivanje natječaja za radno mjesta 

psihologa, za koje se dobila dozvola za prenamjenu natječaja od logopeda za psihologa. 

Svi članovi Upravnog vijeća daju dozvolu za raspisivanje natječaja.  

Predsjednik Upravnog vijeća Boris Glavan napominje da se nakon natječaja jasno razdijele 

Štefica Frković i Maja Savić, na način da se jedna financira isključivo iz projekta, a druga 

isključivo iz općinskog proračuna. 

 

 

Ad 2. 

 

Ravnateljica obavještava nazočne o intenciji Općine da nam ponude prizemlje općinske zgrade, 

a da se djelatnost Općine i dalje odvija na katu zgrade. To je nova opcija, s obzirom da je otpala 

opcija preseljenja vrtića u zgradu stare škole u kojoj se nalazi knjižnica. Ravnateljici se ovo 

rješenje ne sviđa, jer vrtić gubi mogućnost korištenja školske sportske dvorane i dvorište sa 

igralima za djecu. Dobio bi se prostor za još jednu grupu, ali ne bi bilo tzv. životnog prostora 

za odgajatelje. Trenutno ne postoji troškovnik za prilagođavanje prostora potrebama vrtića.   

Ravnateljica obavještava nazočne da je od Predsjednika Općinskog vijeća tražila sastanak sa 

vijećnicima na kojem će tražiti objašnjenje problema kako je teže preseliti papire i knjige u 

odnosu na selidbu 60 djece i 10-ak djelatnika vrtića (navodi kako je bilo rečeno da je prostor u 

prizemlju općinske zgrade premračan za knjižnicu, a za djecu očito nije). Prvotna ideja 

Načelnika bila je da se vrtiću prepusti cijela općinska zgrada, no dio zaposlenika Općine se 

pobunio protiv toga.  

Vedran Švast predlaže da novi vrtić u Triblju bude centralni za svu djecu Vinodolske općine, 

no Predsjednik Upravnog vijeća Boris Glavan mu odgovara da bi se roditelji iz Bribira na to 

bunili. 



Boris Glavan smatra da bi selidba u prizemlje općinske zgrade bila privremeno rješenje te da 

bi se brzo trebalo ići u smjeru trajnog rješenja. Žali što se tako bitne stvari rješavaju u 

gostionicama i što se u javnost plasirala vijest o kulturocidu u Vinodolskoj općini. Izražava 

mišljenje da bi vrtić trebao prihvatiti ovo privremeno rješenje te izvući maksimum iz toga što 

se nudi. Zalaže se da treba čim prije izraditi projekt za novi vrtić u Bribiru.  

Ravnateljica izražava bojazan da to neće biti samo privremeno rješenje, nego trajno, te će 

zatražiti pisanu garanciju da je to stvarno privremeno rješenje. 

 

 

Na kraju sjednice je dogovoreno da je odsutnim članicama dostavi ovaj Zapisnik u što kraćem 

roku te traži njihova suglasnost na isti. 

 

 

 

 

 

 

Zapisničarka: Predsjednik Upravnog vijeća:                             

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

 

 

 


