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 Prolaz OtokaraKeršovanija 1, 52000 PAZIN 
Tel./fax.: 052 622-519   E-mail: tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr  OIB: 05017253133 

 
ZAPISNIK 

 
s 35. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u srijedu, 25.kolovoza 2021. s 
početkom u 17,30 sati u zbornici Matičnog vrtića u Pazinu u ul. Prolaz O. Keršovanija 1. 

Prisutne članice i članovi Upravnog vijeća: 

1. Hani Glavinić, (Predsjednica),  
2. Vinko Stihović, (zamjenik Predsjednice) 
3. Renata Demark, (članica) 
4. Dano Červar (član) 
5. Emina Trošt (članica) 

 
Ostali prisutni: 

1. Vesna Rusijan, ravnateljica 
2. Ingrid DušićKurelić, voditeljica računovodstva 
3. Gabrijela Krizmanić, tajnica i  zapisničarka na sjednici 

 

Sjednicu otvara predsjednica, Hani Glavinić, pozdravlja sve prisutne i predlaže dnevni red.  

Dnevni red:  

1. Verifikacija Zapisnika s 34.sjednice Upravnog vijeća 
2. Donošenje odluke po objavljenom natječaju za  logopeda (m/ž) 
3. Davanje suglasnosti na tekuće radove u Matičnom vrtiću u Pazinu 
4. Obavijest o Zaključku Općine Cerovlje o osiguravanju sredstava za rad još jedne odgojne skupine u PV 

Pazinski Novaki 
5. Obavijest o prijedlogu izmjena Sporazuma o financiranju djelatnosti Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin 
6. Mišljenje o cijenama roditeljskih uplata od 1.rujna 2021.g. 
7. Razno 

 
Ravnateljica, uz kratko obrazloženje, predlaže da se 2.točka dnevnog reda prebaci na slijedeću sjednicu Vijeća 
koja se planira  održati u rujnu 2021.g. tako da točke dnevnog reda 3., 4., 5., 6.i 7. postaju točke 2.,  3., 4., 5. I 6. 

Prihvaćeno je obrazloženje ravnateljice  te se jednoglasno s pet glasova „ZA“ prihvaća prijedlog ravnateljice  
i prihvaća dnevni red sjednice s predloženom izmjenom. 

Ad.1. ) Verifikacija zapisnika s 34.sjednice Upravnog vijeća 
 
Zaključak: 
Jednoglasno bez rasprave s pet glasova „ZA“  verificiran je zapisnik s 34. sjednice Upravnog vijeća 
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Ad.2.) Davanje suglasnosti na tekuće radove u Matičnom vrtiću u Pazinu 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
Tijekom kolovoza naručeni su radovi na tekućem održavanju zgrade „gornjeg“ vrtića i to: brušenje i lakiranje 
parketa u dvorani i farbanje iste. 

Brušenje i lakiranje parketa prema ponudi Obrta za proizvodnju građevinske stolarije   Cvitko na iznos od 18.630 
s PDV-om kn i farbanje dvorane  prema ponudi Sandija Buršića, Novateh, iz Pazina, Zarečje  na iznos od 14.910 
kn. 

Sukladno Statutu Vrtića, suglasnost  Upravnog vijeća daje suglasnost na radove iznosa 10.000 do 30.000 kn. 

Bez rasprave jednoglasno s pet glasova „ZA“ daje se suglasnost na navedene radove. 

Ad.3.) Obavijest o Zaključku Općine Cerovlje o osiguravanju sredstava za rad još jedne odgojnu skupinu 
u PV Pazinski Novaki 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
Vezano za donošenje odluke s prethodne sjednice Vijeća, o otvaranju još jedne odgojne skupine u Područnom 
vrtiću u Cerovlju, Pazinski Novaki 1, Općinski načelnik Općine  Cerovlje je donio Zaključak o osiguravanju 
financijskih sredstava za rad dvije odgojiteljice na određeno vrijeme do kraja pedagoške godine. O navedenom 
Zaključku ravnateljica upoznaje članove Vijeća. 

Ad.4.) Obavijest o prijedlogu izmjena Sporazuma o financiranju djelatnosti Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
Ravnateljica upoznaje članove Vijeća o tijeku pregovaranja između predstavnika Grada Pazina i predstavnika 
Općina potpisnica Sporazuma o financiranju djelatnosti Vrtića o broju  radnika  i broju radnih mjesta potrebnih za 
početak pedagoške godine kao i izračunu udjela Grada/Općina u financiranju. 

Ravnateljica će s 1. rujnom 2021. potpisati ugovor o radu na određeno vrijeme do 60 dana s potrebnim radnicima 
te će se u naknadno objaviti natječaji za potrebna radna mjesta. 

Ad.5.) Mišljenje o cijenama roditeljskih uplata od 1. rujna 2021.g 

Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
Sukladno članku 10. Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 
(„Službene novine Grada Pazina“ broj 28/03., 24/09. i 13/11., 24/15. i 47/16.)predstavnici  Upravnog odjela za 
društvene djelatnosti Grada Pazina izradili su Prijedlog iznosa kalkulirane godišnje i mjesečne ekonomske cijene i 
prijedlog formiranja cijene vrtića za roditelje korisnike usluga u Dječjem vrtiću „Olga  Ban“ Pazin. Sukladno 
navedenom Pravilniku Upravno vijeće treba dati Mišljenje, a Gradonačelnica Grada Pazina donosi konačnu 
odluku o cijenama roditeljskih uplata. 
Sukladno Odluci o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti 
predškolskog odgoja i obrazovanja u Istarskoj županiji („Službene novine Istarske županije 16/16.) udio 
roditeljske uplate u strukturi cijene smještaja djece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač JLS ne smije biti veći od 
50% ekonomske cijene programa. 

Pri utvrđivanju prijedloga cijene Upravni odjel se vodio indexom povećanja troškova života (106,25) i 
novom razinom cjelokupne kvalitete usluge po  pojedinim objektima područnih vrtića tako da  se predlažu različite 
cijene po objektima za redovni cjelodnevni program. 

Upravni odjel za društvene djelatnosti  predlaže da cijene usluga za roditelje  od 1. rujna 2021. godine 
iznose: 

a) za cjelodnevni program - jaslice:  
- 915,00 kuna za Područni vrtić u Gračišću i Tinjanu; 
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- 750,00 kuna  za Matični vrtić u  Pazinu; 
b) za cjelodnevni program - vrtić: 
- 750,00 kuna za Područni vrtić u Cerovlju; 
- 700,00 kuna za Matični vrtić u  Pazinu te Područne vrtiće u Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Svetom 

Petru u Šumi i Tinjanu. 
 

Voditeljica računovodstva obrazlaže da financijski pokazatelji Vrtića ukazuju da potrošnja  hrane i  goriva  
nadilaze službene pokazatelje porasta troškova života (indeks 106,25) kojim se vodio Upravni odjel kod 
predlaganju cijene roditeljskih uplata. 

Ravnateljica iznosi podatak da su trenutna cijene roditeljskih uplata u odnosu na ekonomsku cijenu po djetetu u 
omjeru 30:70. 

Predsjednica otvara raspravu. 

Vodi se duža rasprava i svaki član, odnosno članica  Vijeća iznosi svoje mišljenje oko utvrđivanja cijene 
roditeljske uplate. Neki članovi i članice Vijeća smatraju da cijene roditeljskih uplata trebaju biti jedinstvena za isti 
program, a neki članovi i članice smatraju da cijena treba biti različita obzirom da smatraju da su uvjeti rada 
različiti. 

Na kraju rasprave i glasanja članova i članica Vijeća  Predsjednica Zaključuje slijedeće: 

Tri člana   Upravnog vijeća smatraju je  da bi cijene za roditelje trebale biti jedinstvene za sve roditelje 
korisnike usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na način da cijena za djecu jasličkog uzrasta ne prelazi 
iznos od  780 kn po djetetu, a cijena za djecu vrtićkog uzrasta ne prelazi iznos  od 730 kn. 
 
Dva člana Upravnog  vijeća smatraju da cijene roditeljskih uplata ne bi trebale biti jedinstvene za Matični i 
Područne vrtiće, da cijene  trebaju  rasti sukladno cijenama porasta troškova života,   ali nema dovoljno 
pokazatelja kojima bi definirali točne cijene roditeljskih uplata.  
Ovakav Zaključak uputit će se Gradu Pazinu radi donošenja konačne odluke o cijenama roditeljskih 
uplata. 
 

 

Sjednica je završila u 19,14 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

 
KLASA: 003-06/21-01/10 
URBROJ: 2163/01-09-21-2 

Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća 

Gabrijela Krizmanić     Hani Glavinić 

 


