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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 37. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u četvrtak, 28. listopada 2021. s 
početkom u 17  sati u Područnom vrtiću u Gračišću. 

Prisutne članice i članovi Upravnog vijeća: 

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

 
Opravdano odsutna: Emina Trošt (članica) 

Ostali prisutni: 

1. Vesna Rusijan, ravnateljica 
2. Ingrid Dušić Kurelić, 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 36.sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje i rješavanje Zahtjeva Općine Cerovlje 
3. Donošenje Odluke o zaduživanju za refinanciranje kredita za projekt Rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića 

„Olga Ban“ Pazin u Pazinu, ul. Prolaz O. Keršovanija 1 
4. Donošenje prijedloga (III.) izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 
5. Donošenje odluke po objavljenim natječajima za odgojiteljice predškolske djece (m/ž) 
6. Donošenje odluke po objavljenim natječajima za pedagoginje (m/ž) 
7. Donošenje odluke po objavljenim natječajima za zdravstvenu voditeljicu (m/ž) 
8. Donošenje odluke po objavljenim natječajima za kuharicu u područnom vrtiću (m/ž) 
9. Donošenje odluke po objavljenim natječajima za pomoćne kuharice (m/ž) 
10. Donošenje odluke po objavljenim natječajima za spremačice (m/ž) 
11. Donošenje odluke po objavljenim natječajima za domara-ložača  (m/ž) 
12. Razno 

 
Jednoglasno s četiri  glasa „ZA“ prihvaća se dnevni red sjednice. 

Ad.1. ) Verifikacija zapisnika s 36. sjednice Upravnog vijeća 
 
Zaključak: 
Jednoglasno s četiri glasa „ZA“  verificiran je zapisnik s 36. sjednice Upravnog vijeća 
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Ad.2.) Razmatranje i rješavanje Zahtjeva Općine Cerovlje 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 

Načelnik Općine Cerovlje uputio je Upravnom vijeću zahtjev da za smanjenje broja zaposlenih radnika u 
Područnom vrtiću u Cerovlju. Naime, umjesto zapošljavanja četiri odgojiteljice traži zapošljavanje tri odgojiteljice 
obzirom da u Područnom vrtiću u Pazinskim Novakima“ dnevno prosječno boravi 25-26 djece“.  

Razmatrajući zahtjev načelnika Općine Cerovlje, uzevši u obzir financijske mogućnosti Općine Cerovlje i 
prosječni dnevni boravak djece u vrtiću, ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da udovolji zahtjevu Općine 
Cerovlje te da se u Područnom vrtiću u Cerovlju u pedagoškoj 2021./2022.godini organizira rad s tri odgojiteljice.  

Obzirom da je već potpisan Sporazum o financiranju djelatnosti za obračun plaće rujan i listopad 
2021.nova će se okolnost uzeti u obzir s obračunom plaće za studeni 2021.g. 
 
 Nakon kraće rasprave jednoglasno s četiri glasa „ZA“ prihvaća se prijedlog ravnateljice i u tom 
smislu se donosi Odluka. 
 
Ad.3.) Donošenje Odluke o zaduživanju za refinanciranje kredita za projekt Rekonstrukcije zgrade Dječjeg 
vrtića „Olga Ban“ Pazin u Pazinu, ul. Prolaz O. Keršovanija 1 
Izvjestiteljica: Ingrid Dušić Kurelić 
 
 I. Zakonska  osnova za donošenje Odluke o zaduživanju za refinanciranje kredita za projekt 
Rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u Pazinu, ul. Prolaz O. Keršovanija 1 

 sadržana je u članku 86. stavku 1. i članku 87. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12. i 15/15), kojim je 
propisano da se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dugoročno zadužiti samo za 
investicije koje se financiraju iz njezina proračuna što potvrđuje predstavničko tijelo, uz suglasnost Vlade RH.   

 II. Dječji vrtić Olga Ban Pazin zadužio se kod Privredne banke d.d. Zagreb, u ukupnom iznosu od 
4.600.000  kn, na rok otplate do 31.12.2030., s mjesečnom otplatom glavnice i fiksne kamatne stope od 1,6% 
godišnje. 

 S  obzirom  na  trenutno  raspoložive  mogućnosti  refinanciranja  postojećeg dugoročnog  kredita  po 
Ugovoru zaključenom 2019.godine  sa  Privrednom bankom d.d., Zagreb,  u  odabiru  ponuđenih  uvjeta kreditnih  
institucija  kao  najpovoljniji  ocijenjeni  su  uvjeti  Privredne banke d.d., Zagreb  prema  kojima  je utvrđen  
prijedlog    Odluke. U  odnosu  na  ugovorenu  kamatnu  stopu  dugoročnog  zaduženja  kod  Privredna banke 
d.d., Zagreb koja trenutno  iznosi  1,6%  godišnje  fiksno,  refinanciranjem  preostalog  iznosa  glavnice  kredita  
od 1.893.523,33  kn  prema  stanju  obveze  na  dan  31.  ožujka 2022.  godine,  kamatna  stopa  se  svodi  na 
0,75%  godišnje  fiksno,  uz  isti  rok  otplate  kredita  do  31.  prosinca  2030.  godine. Za  zaključivanje  ugovora  
o  kreditu  s  odabranim  ponuditeljem  ovlaštena  je  Ravnateljica  uz  uvjet prethodno  pribavljene  suglasnosti  
Gradskog vijeća Grada Pazina. 

 
Voditeljica računovodstva predlaže Vijeću da donese slijedeću 

ODLUKU 
o zaduživanju za refinanciranje kredita za projekt Rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin u 

Pazinu, Prolaz O. Keršovanija 1 

Članak 1. 

Odobrava se zaduženje Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin kod Privredne banke  d.d., Zagreb uzimanjem  
dugoročnog kunskog kredita bez valutne klauzule u iznosu do 1.893.523,33 kn u svrhu refinanciranja dugoročnog 
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kredita po Ugovorima zaključenim sa Privrednom bankom d.d. Zagreb, s ciljanim datumom početka refinanciranja 
od 1.siječnja 2022.godine, pod sljedećim uvjetima: 

-  iznos glavnice kredita za refinanciranje: ukupno do 1.893.523,33 kuna 

- namjena kredita: refinanciranje kredita po Ugovoru o dugoročnom kreditu plasiranog od strane HBOR-a 
ugovorenom 24. listopada 2019. godine sa Privrednom bankom Zagreb, na iznos od 4.600.000,00 kn za 
financiranje projekta Rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin u ul. Prolaz O. Keršovanija  , prema 
planiranom procijenjenom stanju duga glavnice na dan 31. ožujka 2022. godine u iznosu od 1.893.523,33 kn. 

- kamatna stopa: 0,75% godišnje, fiksno  

- rok otplate: do 31. prosinca 2030. godine u jednakim mjesečnim ratama 

- naknada za obradu zahtjeva i za rezervaciju sredstava: bez naknade   

- naknada za prijevremenu otplatu glavnice HBOR-u: bez naknade 

- instrumenti osiguranja kredita: zadužnica Grada Pazina 

 
Članak 2. 

 
              Ovlašćuje se Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za zaključivanje Ugovora o kreditu, nakon 
donošenja suglasnosti Gradskog vijeća Grada Pazina. 
              Ovlašćuje se Ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za izdavanje zadužnice i mjeničnog 
očitovanja. 

 

Članak 5. 
              Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja suglasnosti za zaduživanje Gradskog vijeća Grada 
Pazina. 

 
Nakon kraće rasprave jednoglasno s četiri glasa „ZA“ prihvaća se prijedlog voditeljice računovodstva i 
donosi se  Odluka o zaduživanju za refinanciranje kredita za projekt Rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića 
Olga Ban Pazin u Pazinu, Prolaz O. Keršovanija 1 . 
 
 
Ad.4.) Donošenje prijedloga (III.) izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 
Tajnica: Gabrijela Krizmanić 
 

Na temelju Zaključka Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske Županije KLASA: 
UI/I-601-02/21-01/14; URBRJ: 2163/1-05/15-21-2 od 22.rujna 2021.g. vezano za izdavanje Rješenja za početak 
rada u promijenjenim uvjetima Područnog vrtića u Tinjanu  i Područnog vrtića u Gračišću potrebno je uskladiti 
Statut Vrtića tj. pojedinim Područnim objektima pridružiti  nove adrese.  

Također je potrebno uskladiti članak 18. obzirom da se u Matičnom i Područnim objektima odvija redovni 
cjelodnevni odgojno-obrazovni program i program predškole (članak 2.). 

Odlukom o uvođenju Riznice Grada Pazina (Sl. novine Grada Pazina 44/16.) ustrojeno je  financijsko 
poslovanje putem Riznice Grada Pazina  te je isto potrebno uskladiti (članak 3.) 

Ovo su III. izmjene Statuta te se uređuje da Upravno vijeće utvrdi pročišćeni  tekst Statuta u roku 90 
dana od dana stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Statuta. 

Slijedom navedenoga tajnica predlaže Vijeću da donese slijedeći prijedlog (III.) izmjena i dopuna Statuta Vrtića. 
 
„Na osnovu članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07.,  
94/13. i 98/19.),  članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. 
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i 127/19.), a nakon dobivene prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Pazina _______________________ 
od _______________ 2021. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin, na  _____  sjednici 
održanoj  _____________. godine donosi  
 

(III.) IZMJENE I DOPUNE  STATUTA 
Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin 

 
Članak 1. 

U Statutu Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/13.,  23/14. i 
11/21.)  članak 6. mijenja se i glasi: 

 
„Osim Matičnog vrtića u Pazinu, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 1, te Prolaz Otokara Keršovanija 1, Vrtić u 

svom sastavu ima: 

1. Područni vrtić u Motovunu, Borgo 26 
2. Područni vrtić u Tinjanu,  Tinjan 7D 
3. Područni vrtić u Sv. Petru u Šumi, Plac 10 
4. Područni vrtić u Lupoglavu, Lupoglav 5 
5. Područni vrtić u Karojbi, Karojba 35/B, 
6. Područni vrtić u Gračišću, Gračišće 78K 
7. Područni vrtić u Cerovlju, Pazinski Novaki 1.“ 
 
                                                                       Članak 2. 
 
Članak 18. mijenja se i glasi: 

 „U Matičnom vrtiću u Pazinu i Područnim vrtićima u Cerovlju, Gračišću, Karojbi,  Lupoglavu, Motovunu, 
Sv. Petru u Šumi i Tinjanu ostvaruje se cjelodnevni redovni odgojno-obrazovni program i program predškole.“ 

Članak 3. 

Članak 62.stavak 1. mijenja se i glasi: 

„Financijsko poslovanje Vrtića vodi se na temelju Odluke o uvođenju Riznice Grada Pazina, (Službene 
novine Grada Pazina  broj 44/16.). “ 

Članak 4.  
Iza članka 72.  dodaje se članak 72 a. koji glasi: 
„Pročišćeni tekst Statuta utvrdit  će Upravno vijeće Vrtića u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu 

ovih Izmjena i dopuna Statuta.“ 
 

Članak 5. 

 Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmog  dana nakon dana objave na oglasnoj ploči Vrtića,  a 
objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u 
Šumi.  

KLASA:  012-03/21-01/02 
URBROJ: 2163/01-09-21-____ 
  

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA «OLGA BAN» PAZIN 

Predsjednica: Hani Glavinić 
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Nakon kraće rasprave, jednoglasno s četiri glasa „ZA“ prihvaća se prijedlog tajnice i utvrđuje se prijedlog 
(III.) izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. Prijedlog se upućuje Gradskom vijeću 
Grada Pazina radi dobivanja prethodne suglasnosti. 
 
 
Ad.5.) Donošenje odluke po objavljenim natječajima za odgojiteljice predškolske djece (m/ž) 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojiteljice: 

1. neodređeno puno  radno vrijeme – 10 izvršitelja/izvršiteljica 
2. određeno puno radno vrijeme do kraja pedagoške godine 2021./2022. – 3 izvršitelja/izvršiteljice 
3. određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja/izvršiteljice 
4. određeno nepuno radno vrijeme do kraja pedagoške godine 2021./2022. – 1 izvršitelj/izvršiteljica 

 
 objavljen je 13.listopada   2021. – 21.listopada 2021. 
Na objavljeni natječaj prijavile su se u roku 32 kandidatkinje. 
Prema duljini radnog staža u našoj ustanovi ravnateljica predlaže da se: 
 na neodređeno  vrijeme s punim radnim vremenom prime– 10 izvršiteljica: TAJANA ZAHARIJA, 
MANULEA RABAK, IVANA IVANČIĆ, NINA PALADIN, DINA BRAJKOVIĆ, LUCIJA JEDREJČIĆ, MATEA 
DEBELJUH, MILICA KUKIĆ, ANTONELA BAŠIĆ I ISABELLA MATIĆ; 

na određeno puno radno vrijeme do kraja pedagoške godine 2021./2022. prime – 3 izvršitelja/izvršiteljice: 
MELITA KOTIGA, PAULA ZOVIĆ IVOGLJA HODŽAJ; 

na  određeno puno radno vrijeme prime – 2 izvršitelja/izvršiteljice: NINA ROJNIĆ zamjena za Mikelu 
Jakus, i ANAMARIA IVANČIĆ zamjena za Gordanu Vujić; 

na određeno nepuno radno vrijeme do kraja pedagoške godine 2021./2022. primi – 1 izvršitelj/izvršiteljica, 
AMADEA DRUŽETIĆ. 

Nakon zapošljavanja odgojiteljica na neodređeno vrijeme ostaju upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme za 
odsutne odgojiteljice (M.L., I.F., S.L.S., P.M., T.Z., J.M., L.O. i K.B.M.) 8 izvršiteljica te ravnateljica predlaže da 
Vijeće donese odluku o objavi natječaja za osam odgojiteljica na određeno vrijeme radni zamjene za odsutne 
radnice. 

Jednoglasno s četiri glasa „ZA“ prihvaća se prijedlog ravnateljice i donosi gore predložena odluka. 

 
Ad.6.) Donošenje odluke po objavljenim natječajima za pedagoginje (m/ž) – 2 izvršiteljice 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 

Natječaj za poslove radnog mjesta  stručne suradnice – pedagoginje (m/ž) – 2 izvršiteljice bio je objavljen 
13.listopada – 21.listopada 2021.g. 

U roku se prijavilo devet kandidatkinja. Jedna kandidatkinja nije ispunjavala uvjete propisane natječajem. 
Ravnateljica je prethodno obavila inicijalni  razgovor s kandidatkinjama te je ukratko o obavljenim razgovorima 
upoznala članove i članice Vijeća. 

Ravnateljica predlaže da se na objavljeni natječaj za dvije pedagoginje na neodređeno vrijeme prime: DORIS 
VELAN I DAJANA KUZMA. 
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 Jednoglasno s četiri glasa „ZA“ prihvaća se prijedlog ravnateljice i donosi predložena odluka. 

 
A.7.) Donošenje odluke po objavljenom natječaju za zdravstvenu voditeljicu (m/ž) 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 

Natječaj za poslove radnog mjesta  zdravstvene voditeljice – medicinske sestre u vrtiću (m/ž) – 1 izvršiteljica bio 
je objavljen 13.listopada – 21.listopada 2021.g. 

U roku se prijavilo pet  kandidatkinja. Sve kandidatkinje ispunjavaju uvjete propisane natječajem. Ravnateljica je 
prethodno obavila inicijalni  razgovor s kandidatkinjama te je ukratko o obavljenim razgovorima upoznala članove 
i članice Vijeća. 

Ravnateljica predlaže da se na objavljeni natječaj za zdravstvenu voditeljicu u vrtiću primi: KATARINA HUBER 
DOBRANOVIĆ. 

Jednoglasno s četiri glasa „ZA“ prihvaća se prijedlog ravnateljice i donosi predložena odluka. 

 
Ad.8.) Donošenje odluke po objavljenim natječajima za kuharicu u područnom vrtiću (m/ž) 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 

Natječaj za poslove radnog mjesta  kuharice u Područnom vrtiću (m/ž) – 1 izvršiteljica bio je objavljen 
13.listopada – 21.listopada 2021.g. 

U roku su se prijavile dvije  kandidatkinje.  

Ravnateljica predlaže da se na objavljeni natječaj primi LIVIJA UJČIĆ. Kuharica koja već dvije godine radi u našoj 
ustanovi po ugovoru o radu na određeno vrijeme. 

Jednoglasno s četiri glasa „ZA“ donosi se odluka da se na objavljeni natječaj primi LIVIJA UJČIĆ. 

 

Ad.9.) Donošenje odluke po objavljenim natječajima za pomoćne kuharice (m/ž) 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 

Natječaj za poslove radnog mjesta  pomoćne kuharice (m/ž) – 1 izvršiteljica na neodređeno vrijeme i  1 
izvršiteljica na određeno vrijeme  bio je objavljen 13.listopada – 21.listopada 2021.g. 

U roku se prijavilo deset  kandidatkinja.  

Ravnateljica predlaže da se na radno mjesto kuharice na neodređeno vrijeme primi LJILJANA BANKO-ZOVIĆ, 
radnica koja trenutno u Vrtiću zaposlena po ugovoru o radu do 60 dana. 

Ravnateljica predlaže da se natječaj za pomoćnu kuharicu na određeno vrijeme poništi iz razloga što je 
preorganizacijom rada unutar ustanove spremačicu L.K. privremeno rasporedila na radno mjesto pomoćne 
kuharice (Pazin) 
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Jednoglasno s četiri glasa „ZA“ donosi se odluka da se na objavljeni natječaj  za pomoćnu kuharicu na 
neodređeno vrijeme primi LJILJANA BANKO- ZOVIĆ, a da se natječaj za pomoćnu kuharicu na određeno 
vrijeme poništi. 

 
Ad.10.) Donošenje odluke po objavljenim natječajima za spremačice (m/ž) 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 

Natječaj za poslove radnog mjesta  spremačice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom  (m/ž) – 3 
izvršiteljice bio je objavljen 13.listopada – 21.listopada 2021.g. 

U roku se prijavilo 14  kandidatkinja.  

Ravnateljica predlaže da se na radno mjesto spremačice na neodređeno vrijeme – 3 izvršiteljice, prime radnice 
po kriteriju najduljeg staža u našoj ustanovi tako da predlaže da se prime: VESNA FABIJAN, DANIJELA GUBIĆ 
I GABRIJELA BELIĆ.  

Nakon zapošljavanja radnica na neodređeno vrijeme ostaje upražnjeno radno mjesto na određeno vrijeme za 
odsutnu  radnicu K.Z.,  te ravnateljica predlaže da Vijeće donese odluku o objavi natječaja za jednu spremačicu  
na određeno vrijeme s pola radnog vremena radni zamjene za odsutnu radnicu. 

Jednoglasno s četiri glasa „ZA“ prihvaća se prijedlog ravnateljice i donosi gore predložena odluka. 

 
Ad.11.) Donošenje odluke po objavljenim natječajima za domara-ložača  (m/ž) 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 

Natječaj za poslove radnog mjesta  domara-ložača na neodređeno vrijeme s pola radnog vremenom  (m/ž) – 1 
izvršitelji bio je objavljen 13.listopada – 21.listopada 2021.g. 

U roku su se prijavila 4 kandidata. 

 Ravnateljica predlaže da se natječaj poništi. Obrazloženje za poništenje natječaja daje članovima i članicama 
Upravnog vijeća. 

Nakon kraćeg obrazlaganja Upravno vijeće je prihvatilo obrazloženje ravnateljice i jednoglasno s četiri 
glasa „ZA“ donijelo Odluku da se poništi natječaj za domara-ložača. 
 

Sjednica je završila u 18,30 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća 

Gabrijela Krizmanić     Hani Glavinić 

 


