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Tribalj, 20.11.2020. 
KLASA: 601-02/20-05/01/14 

URBROJ: 2107-03-01-20-02 
 

Z A P I S N I K 

sa 18. sjednice Upravnog vijeća 
 

Sjednica je održana elektronskim putem u ponedjeljak, 16.11.2020. i utorak, 17.11.2020. radi 

nepovoljne epidemiološke situacije. 

Prisutni : 

Boris Glavan, predsjednik 

Den Strizić, član 

Vedran Švast, član 

Dragana Baričević Crnković, članica 

Tanja Borić, članica 

Dajana Jerčinović, ravnateljica 

Iva Baldo Karlić, zapisničarka 

 

Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća  

2. Izvješće o otvaranju molbi pristiglih po natječaju 

3. Odluka o izboru odgajatelja po natječaju od 4. do 12.11. 

4. Razno  

 

 

Članovima Upravnog vijeća su putem e-maila poslani svi relevantni dokumenti i objašnjenja 

po točkama dnevnog reda: 

 

1. Članovima je dostavljen Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća te je potrebno da članovi 

izraze svoju suglasnost sa istim. 

 

 



2. Članovima Upravnog vijeća dostavljen je Zapisnik sa otvaranja molbi pristiglih za raspisani 

natječaj za radno mjesto odgajatelja na puno neodređeno radno vrijeme, radi odlaska 

odgajateljice na drugo radno mjesto. Zaprimljeno je 6 molbi, od kojih jedna ne udovoljava 

uvjetima natječaja. Uvjetima natječaja udovoljavaju molbe Kristine Galić, Karle Tomaš, Ane 

Crnić, Lorene Miculinić i Magdalene Vranić, a ne udovoljava molba Lane-Malvine Gotvald s 

obzirom da je po struci magistra primarnog obrazovanja (učiteljica razredne nastave). 

 

3. Članovima Upravnog vijeća dostavljen je prijedlog ravnateljice za izbor odgajateljice 

sukladno zaprimljenim natječajnim molbama. Ravnateljica predlaže da se na radno mjesto 

odgajateljice na neodređeno puno radno vrijeme primi Kristina Galić. Objašnjava kako Kristina 

Galić radi već duže vrijeme u vrtiću, prvo kao zamjena za porodiljni dopust, a sada u sklopu 

popodnevnog rada. Veoma je ambiciozna, vrijedna, timski igrač, spremna pomoći drugima i 

uskočiti u drugu smjenu po potrebi. Izrazito je topla prema djeci i ostvaruje jako dobar odnos 

sa roditeljima. Pokazuje veliku želju i trud za daljnjim napredovanjem i edukacijom. U svoj rad 

redovito implementira nove spoznaje sa raznih stručnih usavršavanja.  

Potrebno je da članovi Upravnog vijeća izraze svoju suglasnost s ovim prijedlogom.  

 

Suglasnosti po točkama Dnevnog reda članovi Upravnog vijeća trebali su dostaviti do utorka 

17.11.2020. do 12:00 sati. 

 

Dragana Baričević Crnković je poslala suglasnosti putem e-maila 16.11.2020. u 13:39h te 

navodi da je suglasna s točkom 1., da je proučila Zapisnik iz točke 2. te da je suglasna sa 

prijedlogom ravnateljice da se na radno mjesto primi Kristina Galić iz točke 3. 

Tanja Borić je poslala suglasnosti putem e-maila 17.11.2020. u 06:54h te navodi da je suglasna 

s točkom 1., da je proučila Zapisnik iz točke 2. te da je suglasna sa prijedlogom ravnateljice da 

se na radno mjesto primi Kristina Galić iz točke 3. 

Vedran Švast je poslao suglasnosti putem e-maila 17.11.2020. u 08:39h te navodi da je suglasan 

sa točkama 1. i 2., ali vezano za točku 3. smatra da s obzirom na 5 formalno valjanih prijava 

treba dodatno obrazložiti i prokomentirati zbog čega je predloženi kandidat pravi odabir u 

odnosu na preostale kandidate, te navodi da se sa dostavljenim obrazloženjem točke 3. ne slaže. 

Den Strizić je poslao suglasnosti putem e-maila 17.11.2020. u 10:06h te navodi da je suglasan 

sa točkama 1., 2. i 3.  

 

Na zahtjev Vedrana Švasta za dodatnim obrazloženjem odgovara ravnateljica Dajana 

Jerčinović navodeći kako Kristina Galić radi u našoj ustanovi već tri godine. Ona je izuzetno 

vrijedan odgojitelj, što mogu posvjedočiti i njene kolegice s kojima je radila tijekom ovih 

godina. Nadalje obrazlaže zašto je Kristina Galić njen izbor: 

− njene kvalitete na poslu su neupitne, a kao ravnateljica ima uvid u njen rad. Pratila ju je 

kontinuirano svih ovih godina. 



− najdulje je provela radeći na određeno vrijeme, dulje je u ustanovi od svih drugih 

predloženih kandidatkinja. Ujedno je i stanovnica Vinodolske općine. 

− ostale kolegice su isto tako dobre radnice, koje će svoju priliku dobiti na nekim drugim 

natječajima. 

− pravo kao ravnateljice je da predlaže kadar za kojeg smatra da će najbolje odgovoriti 

zahtjevima profesije. Svjesna je da se s njenim prijedlogom se ne moraju složiti članovi 

Upravnog vijeća, ali će ga braniti imajući na umu, jedino i isključivo, stručnost, 

kvalitetu i radni elan do sada svake predložene kandidatkinje. 

− Ravnateljica također navodi da se nada da članovi Upravnog vijeća ne sumnjaju u njenu 

sposobnost procjene koju predlaže kao ravnateljica, jer je do sada već puno puta 

dokazala da zna, umije, hoće i može voditi ovaj kolektiv. 

 

Vedranu Švastu odgovara i Dragana Baričević Crnković, kao predstavnica odgajatelja u 

redovima Upravnog vijeća. Navodi da podržava ravnateljičine argumente za izbor Kristine 

Galić. Nadalje navodi kako je odgajateljima svestranost i visoka razina kompetencija u svome 

pozivu jedan od najvažnijih kriterija za odabir, što predložena kolegica itekako zadovoljava. 

Poziva Vedrana Švasta da članove Upravnog vijeća upozna sa argumentom zbog kojeg se ne 

slaže sa ravnateljičinim prijedlogom. 

 

Komentar Vedranu Švastu daje i Tanja Borić, predstavnik roditelja u Upravnom vijeću. Ona 

Kristinu Galić smatra najboljim izborom od ponuđenih, jer je imala to zadovoljstvo surađivati 

s njom tijekom 12 radionica za roditelje u sklopu programa Rastimo zajedno, kojeg je Kristina 

Galić suvoditeljica. Tanja Borić navodi kako je Kristina Galić jako kreativna, ambiciozna i 

pouzdana osoba te da je se njezin rad s djecom veoma dojmio, da je draga, pristupačna i 

susretljiva osoba koju djeca odmah zavole. Kaže da bi voljela da članovi Upravnog vijeća 

ponovo razmisle o njoj. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Boris Glavan je poslao suglasnosti putem e-maila 17.11.2020. u 

13:31h . Navodi da je suglasan s točkama 1. i 2. Vezano za točku 3. navodi sljedeće: uvažavajući 

razmišljanja, prijedloge i argumente Ravnateljice i ostalih članica i članova Upravnog vijeća, 

što i jest najvažnije, a u želji da se odluke pokušaju donositi konsenzusom, a ne preglasavanjem, 

moli da se donošenje potvrde prijedloga odabira odgojiteljice prolongira za par dana uz nadu 

da se s tim vremenskim pomakom ne bi pričinila nikakva greška niti šteta. 

 

Ravnateljica Dajana Jerčinović odgovara na molbu predsjednika Upravnog vijeća Borisa 

Glavana da razumije nastojanje da se odluke ne donose preglasavanjem, posebno kada se radi 

o ovako važnom pitanju. Moli da se konzultacije obave najkasnije do petka, 20.11.2020., do 10 

sati ujutro kako bi imali potpunu odluku o prijemu kolegice na neodređeno vrijeme. Razlog 

ovakve hitnoće je što vrtić stalna zaposlenica Danica Miočić Zoričić napušta zaključno s 

petkom te bi za ponedjeljak trebalo napraviti novu organizaciju rada. Situacija s korona-

virusom je dodatno zakomplicirala cijelu stvar, jer je nekoliko odgajateljica u izolaciji pa fali 

kadrova za rad. S obzirom na sve navedeno moli za razumijevanje. 



Boris Glavan šalje svoju suglasnost putem e-maila vezano za točku 3. dnevnog reda 20.11.2020. 

u 10:44h, a Vedran Švast 20.11.2020. u 11:30h u mailu navodi da se nakon konstruktivno 

provedene rasprave i sagledavanja objektivno danih argumenata slaže sa prijedlogom 

ravnateljice za točku 3. dnevnog reda. 

 

 

Na temelju pristiglih suglasnosti zaključuje se sljedeće: 

− Verificira se Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća. 

− Na radno mjesto odgajatelja na neodređeno puno radno vrijeme prima se 

Kristina Galić. 

 

 

 

Zapisničarka:                                                                                   Predsjednik Upravnog vijeća: 

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

 


