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Tribalj, 12.06.2019. 

KLASA: 601-02/19-05/01/05 

URBROJ: 2107-03-01-19-02 
 

Z A P I S N I K 

s 5. sjednice Upravnog vijeća 
 

Sjednica je održana u srijedu, 12.06.2019. u vremenu od 13,00  do 13,45 sati u 

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

 

Prisutni : 

Marijan Karlić, načelnik Vinodolske općine 

Boris Glavan, predsjednik 

Den Strizić, član 

Vedran Švast, član 

Dragana Baričević Crnković, članica 

Tanja Borić, član 

Dajana Jerčinović, ravnateljica 

Iva Baldo Karlić, zapisničarka 

 

Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća  – Predsjednik Upravnog 

vijeća 

2. Rezultati upisa za ped. 2019./20. – predsjednica Povjerenstva za upise Iva Baldo 

Karlić 

3. Rješenje o upisima u Dječji vrtić ''Cvrčak i mrav'' – predsjednik UV B. Glavan 

4. Izvješće Predsjednika povjerenstva za otvaranje molbi (natječaj za odgajatelje i 

spremačicu) - Predsjednik Povjerenstva V. Švast 

5. Odluka o prijemu radnika prema natječajima za odgajatelje i spremačicu - 

Ravnateljica, Predsjednik UV 

6. Odluka o nabavi opreme za sobe dnevnog boravka djece prema objavljenom 

pozivu – Predsjednik UV 

7. Razno 
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Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se sa Dnevnog reda makne točka 6. s obzirom da 

je za nabavu opreme za sobe dnevnog boravka djece stigla samo jedna ponuda koja je 

premašila definirani financijski okvir. U razgovoru s ravnateljicom dogovoreno je da ona 

kontaktira sve dobavljače kojima je poslan poziv za dostavu ponuda te dogovori ponovno 

slanje ponuda. 

 

Prijedlog da se točka 6. makne sa Dnevnog reda  je jednoglasno usvojen. 

 

 

Ad 1. 

 

Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća je verificiran. 

 

 

Ad 2. 

 

Neposredno prije objave rezultata upisa Boris Glavan napominje Načelniku i članovima 

Upravnog vijeća da rezultati upisa idu u prilog tome da je nužan novi prostor za vrtić u 

Bribiru, s obzirom da ima dosta djece na listi čekanja.  

 

Prema odluci Upravnog vijeća upisi su raspisani i održani u razdoblju od 06.05.2019. do  

31.05.2019. godine. U naznačenom roku zaprimljeno je  29 prijava, od toga 11 za Tribalj 

(6 za jaslice i 5 za vrtićku skupinu) i 18 za Bribir ( 11 za jaslice i 7 za vrtićku skupinu).  

Dana 04.06.2019. sastalo se Povjerenstvo za upise. Sve zamolbe uredne dokumentacije su 

pregledane i bodovane sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić „Cvrčak i mrav“. 

Troje roditelja koji su dali zahtjeve za upis u vrtićku skupinu u Bribiru naveli su da su 

svoju djecu voljni voziti i u vrtićki objekt Tribalj. 

 

Broj djece po grupama za pedagošku godinu 2019./2020. izgleda ovako: 

Odgojna 

skupina 

Broj djece 

prema 

zahtjevima 

za reupis  

Slobodna 

mjesta 

nakon 

reupisa 

Broj novo -

primljene 

djece 

Slobodna 

mjesta 

nakon 

upisa 

Na listi 

čekanja 

Broj 

djece u 

skupini 

Jaslička 

skupina Rožice 

– Tribalj 

3 5 5 0 0 8 

Vrtićka skupina 

Črišnjice - 

Tribalj 

11 9 6 3 0 17 

Vrtićka skupina 

Tići  -Tribalj 

12 3 3 0 0 15 

Jaslička 

skupina Mravci 

– Bribir 

3 9 8 1 3 

(nemaju  

1 god.) 

11 

Vrtićka skupina 

Cvrčci - Bribir 

28 0 0 0 4 28 



Na listi čekanja ostaje 3 djece za jaslice Bribir. Ta djeca nemaju navršenu jednu godinu 

života. Također je na listi čekanja još 4 djece za vrtić Bribir. Njima je ponuđen boravak u 

Triblju dok se ne oslobodi mjesto u Bribiru, no isti su odbili.  

 

Boris Glavan navodi da će se na rezultate upisa osvrnuti i na predstojećoj sjednici 

Općinskog vijeća. Navodi da je realna potreba za otvaranjem još jedne skupine u Bribiru s 

obzirom da je ''vani'' 20-ak djece (djeca sa liste čekanja, vanjski predškolci, djeca koja su 

prekobroj u postojećoj skupini, djeca koju sufinancira Općina u drugim vrtićima). 

 

 

Ad 3. 

 

Ravnateljica se nadovezuje na rezultate upisa i čita Skupno rješenje za upise u kojem se 

nalazi obrazloženje upisa. 

 

Rješenje o upisima je jednoglasno prihvaćeno. 

 

Načelnik navodi da će vrtić, po otvaranju novog objekta u Triblju i Bribiru, imati kapacitet 

za preko 100 djece. 

 

 

U 13.30h Boris Glavan opravdano napušta sjednicu, a vođenje iste preuzima njegova 

zamjenica Dragana Baričević Crnković. 

 

 

Ad 4. 

 

Vedran Švast navodi da su po raspisanom natječaju za tri odgajateljice zaprimljene tri molbe 

sa svom potrebnom dokumentacijom. Molbe su dostavile Magdalena Vranić, Božica 

Tomaić i Narcisa-Ela Ciglenjak. Po raspisanom natječaju za spremačicu pristigla je jedna 

molba sa svom potrebnom dokumentacijom i to molba Marijane Malčić. 

 

 

Ad 5. 

 

Ravnateljica predlaže da se na radna mjesta odgajateljica na određeno puno radno vrijeme 

prime Magdalena Vranić, Božica Tomaić i Narcisa-Ela Ciglenjak s obzirom da već rade 

kod nas.  

 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.  

 

Ravnateljica predlaže da se na radno mjesto spremačice na određeno puno radno vrijeme 

primi Marijana Malčić, koja redovito uskače na zamjene u naš vrtić već godinama. 

 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.  

 



Ad 7. 

Ravnateljica pita Dena Strizića kad je moguća isplata regresa djelatnicima vrtića. Den Strizić 

navodi da je svota za regres raspoloživa te se može isplatiti kad god. 

Dragana Baričević Crnković navodi da su odgajateljice iz objekta Bribir pogledale prostor u 

zgradi Općine u koji će se preseliti vrtić te su zadovoljne viđenim.  

 

 

 

 

Zapisničarka: Predsjednik Upravnog vijeća:                             

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

 
 


