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

 
ZAPISNIK 

 
s 40. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u četvrtak, 
3.veljače 2022. s početkom u 17  sati putem aplikacije ZOOM. 

Prisutne članice i članovi Upravnog vijeća: 

1. Hani Glavinić, (predsjednica) 
2. Vinko Stihović, (zamjenik predsjednice) 
3. Emina Trošt (članica) 
4. Dano Červar (član) 

 
Opravdano odsutna: Renata Demark, članica 

Ostali prisutni: 

1. Vesna Rusijan, ravnateljica 
2. Gabrijela Krizmanić, tajnica i  zapisničarka na sjednici 

 

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

Dnevni red:  

1. Verifikacija Zapisnika s 39.sjednice Upravnog vijeća 
2. Donošenje Odluke o upisima u program Predškole  
3. Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin 
4. Informacija o provođenju Projekta PAZI(N)DJECA! – Nastavak unaprjeđenja usluga za 

djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 
5. Donošenje prijedloga Pravilnika o (III.) izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe 
6. Donošenje odluke po objavljenim  natječajima  za odgojiteljice s punim radnim 

vremenom: 
- jedna (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme 
- četiri (4)  izvršitelja/ice na određeno vrijeme, 

7. Razno  
 

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

Ad.1. ) Verifikacija zapisnika s 39. sjednice Upravnog vijeća 
Na zapisnik nema primjedbi te je, jednoglasno s četiri glasa „ZA“,  zapisnik s 39. sjednice 
Upravnog vijeća verificiran. 
 
Ad.2.) Donošenje Odluke o upisima u Program predškole  
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan, ravnateljica 
 

Sukladno odluci Upravnog vijeća  sa 39. sjednice održane 28. prosinca 2022.g., upisi u 
program Predškole, za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u 
redovni program vrtića, održani  su 11. i 12. siječnja 2022.g. 
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Zahtjev za upis u program  Predškole podnijeli su roditelji četvero djece prema tablici: 
  

 
Kako je vidljivo iz tablice roditelji dvoje djece zainteresirani su za redovni cjelodnevni program 
dok su roditelji ostalo dvoje djece zainteresirani za kraći 3-satni program koji je za roditelje 
besplatan. 
 
Ravnateljica predlaže Vijeću da donese Odluku o upisima u program Predškole na način kako 
je opisano u tablici, odnosno sukladno traženju roditelja . 
 

Bez rasprave, jednoglasno s četiri glasa „ZA“, donosi se Odluka o upisu u 
program Predškole kako je predloženo od strane  Ravnateljice. 
 
Ad.3.) Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin 
Izvjestiteljica:  Gabrijela Krizmanić, tajnica 
 
Člankom 4. (III.) izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (Službene novine 
Grada Pazina 51/21.) uređeno je da će Upravno vijeće Vrtića u roku od 90 dana od stupanja 
na snagu Izmjena i dopuna Statuta utvrditi pročišćeni tekst Statuta obzirom da su od izvornog 
teksta Statuta izvršene tri izmjene. 

Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 31/13.), Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (Službene 
novine Grada Pazina broj 23/14.), Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (Službene 
novine Grada Pazina 11/21.) i (III.) Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 
(Službene novine Grada Pazina 51/21.), a koji akti sadrže odredbe o njihovu stupanju na 
snagu. 

Tajnica predlaže Vijeću da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 
Pazin. 

Bez rasprava, jednoglasno s četiri glasa „ZA“ utvrđuje se pročišćeni tekst 
Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. 
 
Ad.4.) Informacija o provođenju Projekta PAZI(N)DJECA! – Nastavak unaprjeđenja 
usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan, ravnateljica 
 
Ravnateljica obavještava Vijeće o tome da je 23. prosinca 2021. potpisan Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u 
financijskom razdoblju 2014.-2020. UP. 02.2.2.16.0154  za projekt PAZI(N) djeca koji se 
provodi u sklopu projekta Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i 
predškolskog odgoja i obrazovanja. 
 
Projekt provodi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (kao 
Upravljačko tijelo) i Hrvatski zavod za zapošljavanje (kao Posredničko tijelo), te Dječji vrtić 
„Olga Ban“ Pazin (kao korisnik). 
Ukupna vrijednost projekta: 625.647,02 kn 
Rok provedbe: 20 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora 

r. br. 
DIJETE PREBIVALI

ŠTE i UPIS 
U 

 Zainteresirani za program 
Dogovoreno 

razdoblje pohađanja 

1. BARBARA B. Gračišće  Gračišće, redovni cjelodnevni 1.2.2022.-30.06.2022 

2. 
ELVISA K. 

Gračišće 
Gračišće, program predškole  
3-satni besplatni 7.2.2022.-30.6.2022. 

3. ARSLAN A. Gračišće Gračišće, redovni cjelodnevni 1.4.2022.-30.6.2022. 

4. 
MARLEY J. Sv. Petar u 

Šumi 
Sv. Petar u Šumi, program predškole,  
3-satni besplatni 1.2.2022.-30.6.2022. 
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Partner u projektu: Grad Pazin 
Projektom PAZI(N) djeca produljuje se redovni odgojno-obrazovni rad u tri odgojne skupine 
Matičnog vrtića u Pazinu kako bi se uskladile poslovne i obiteljske obveze roditelja. U sklopu 
produljenog programa provodit će se sportski program koji je u postupku verifikacije. Radi 
provođenja sportskog programa zapošljava se voditelj sportskog programa (kineziolog). 
Trenutno je sportski voditelj zaposlen po ugovoru o radu do 60 dana zbog čega je potrebno 
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu predvidjeti radno mjesto voditelja sportskog programa. 
 
S roditeljima djece matičnog vrtića provedena je anketa zainteresiranosti za produljeni 
program. Prijavljeno je 20 djece. Trenutno je smanjeni odaziv djece prvenstveno  zbog mjera 
izolacije ali očekujemo da će broj vremenom narasti. 
 
Tijekom rasprave članovi i članice Vijeća su izrazili svoje zadovoljstvo uvođenjem novih 
programa i mogućnosti produljenja radnog vremena Vrtića. 
 
Članovi i članice Vijeća primili su informaciju na znanje. 
 
Ad.5.) Donošenje prijedloga (III.) izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe 
Izvjestiteljice: Vesna Rusijan, ravnateljica i Gabrijela Krizmanić, tajnica 
 
PROMJENE AKTA U ODNOSU NA VAŽEĆI TEKST  
 
Članak 1. Potrebno je uskladiti ovaj akt sa Statutom Vrtića, odnosno pridružiti adrese 
novootvorenim objektima Područnih vrtića.  
 
Članak 2. Za realizaciju Projekta UP.02.2.16. Nastavak unapređenja usluga za djecu u 
sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja „PAZI(N) DJECA“ predviđeno je 
zapošljavanje voditelja/ice programa sportskih aktivnosti. 
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne 
službe nema predviđeno takvo radno mjesto te ga je, za potrebe provođenja programa, 
potrebno predvidjeti. 
 
Članak 3. Ovo su treće po redu izmjene akta te se uređuje da Upravno vijeće utvrdi 
pročišćeni tekst akta u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna. 
 
Prijedlog teksta: 

Na osnovi članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne 
novine 10/97., 107/07, 94/13. i 98/19.) i članka 54. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» 
Pazin (Službene novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21. i 51/21.), Upravno vijeće Dječjeg 
vrtića «Olga Ban» Pazin na _____  sjednici održanoj __________ 2022.g. nakon dobivene 
prethodne suglasnosti Gradonačelnice Grada Pazina KLASA: ____________; URBROJ: 
_____________ od _____________  2022., donosi 

 
Pravilnik o (III.) izmjenama i dopunama  Pravilnika  o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe 
 

Članak 1. 
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao 

javne službe (Sl. novine Grada Pazina 28/16.,  26/20. i 11/21.)  članak 4. st.1.mijenja se i glasi: 
„Vrtić se ustrojava kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluje Matični vrtić u 

Pazinu, Prolaz Otokara Keršovanija 1 i Družbe sv. Ćirila i Metoda 1, te Područni vrtići: 

1. Područni vrtić u Motovunu, Borgo 26 
2. Područni vrtić u Tinjanu,  Tinjan 7D 



4 

 

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.  

„U  članku 12. iza točke 5.d. dolazi točka 5.e. koja glasi: 

5. e. Voditelj/voditeljica programa sportskih aktivnosti, koeficijent za obračun plaće, 1,89 

Broj izvršitelja…………1 

Voditelj/voditeljica  programa sportskih aktivnosti: izrađuje i planira program sportskih 
aktivnosti te ostvaruje programe za djecu rane i predškolske dobi, predlaže, planira i 
programira različite tjelesne aktivnosti izvan i unutar redovnog procesa odgoja i obrazovanja; 
sudjeluje u planiranju sportskih i ostalih aktivnosti sa djelatnicima Ustanove; provodi mjerenja 
individualnog i grupnog napretka motoričke efikasnosti djece; izrađuje individualne i grupne 
dijagnostičke kartone motoričkog razvoja djece; surađuje i povremeno uključuje u rad trenere 
pojedinih sportova; organizira posjete profesionalnih sportaša, posjete sportskim terenima i 
objektima, ljetne i zimske sportske kampove i izlete; organizira i provodi različite oblike 
stručnog usavršavanja za djelatnike Ustanove; sudjeluje u izradi Godišnjeg plana i programa 
rada Ustanove u svom djelokrugu rada te izrađuje izvješća o njegovom ostvarenju; obavlja i 
druge poslove po nalogu ravnatelja. Voditelj programa sportskih aktivnosti odgovoran je za 
ostvarenje plana i programa rada sportskog programa, pravovremeno obavljanje poslova i 
brigu o sredstvima za rad. 

Za voditelja/voditeljicu programa sportskih aktivnosti može biti izabrana osoba koja ispunjava 
uvjete iz pravilnika kojim je regulirana razini i vrsta obrazovanja radnika u dječjem vrtiću, 
odnosno ispunjava uvjete za: 
- odgojitelja predškolske djece uz uvjet utvrđen programom, 
- učitelja i odgojitelja za kraće programe s višom ili visokom stručnom spremom uz uvjet 
utvrđen programom, 
- učitelja tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi. 
  

            Članak 3.  
 Pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Olga 
Ban“ Pazin kao javne službe utvrdit  će Upravno vijeće Vrtića u roku od 90 dana od dana 
stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna. 

Članak 4. 
 Ovaj Pravilnik o (III.) izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe stupa na snagu osmog dana od 
dana objave na oglasnim mjestima Vrtića. 

        Članak 5. 
 Po stupanju na snagu, Pravilnik o  (III.) izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 
 
KLASA:011-01/22-01/01 
URBROJ: 2163-44-02-22-____ 

   Predsjednica Upravnog vijeća:   Hani Glavinić 

 

Uz kraću raspravu, jednoglasno s četiri glasa „ZA“ donosi se prijedlog Pravilnik o (III.) 
izmjenama i dopunama  Pravilnika  o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
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„Olga Ban“ Pazin kao javne službe. Akt se upućuje Gradonačelnici Grada Pazina radi 
dobivanja prethodne suglasnosti za donošenje.  
 

Ad.6.) Donošenje odluke po objavljenim  natječajima  za odgojiteljice s punim radnim 
vremenom: 

- jedna (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme 
- četiri (4)  izvršitelja/ice na određeno vrijeme 

Izvjestiteljica: Vesna Rusijan, ravnateljica 

Natječaj za navedena radna mjesta objavljen je 19. siječnja 2022. – 26. siječnja 2022.g. Na 
Objavljeni natječaj pristiglo je 15 prijava odgojiteljica koje ispunjavaju uvjete natječaja. 
Ravnateljica predlaže da se na radno mjesto odgojiteljice na neodređeno vrijeme primi 
MELITA KOTIGA.  

Ravnateljica također predlaže da Vijeće donese Odluku o objavi natječaja za odgojiteljicu 
na određeno vrijeme radi zamjene za Margitu L. obzirom da je MELITA KOTIGA, prema 
sadašnjem ugovoru o radu,   zamjena za M.L. 

Jednoglasno, bez rasprave, s četiri glasa „ZA“ donosi se odluka da se na radno mjesto 
odgojiteljice na neodređeno vrijeme primi MELITA KOTIGA, te da se objavi natječaj za 
odgojiteljicu na određeno vrijeme radi zamjene za M.L 

Ravnateljica dalje predlaže da se na radno mjesto odgojiteljice na određeno vrijeme: 

-  radi zamjene za Gordanu V. primi Martina Košeto Kišić,  
-  do kraja ped.2021./2022.g. prime Larisa Vivoda, Anika Fabris i Monika Mališa 

Jednoglasno, s četiri glasa „ZA“, prihvaća se prijedlog ravnateljice i u tom smislu 
donosi odluka. 

Sjednica je završila u 17,30, sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

 
   Zapisničarka:                   Predsjednica:  
Gabrijela Krizmanić      Hani Glavinić, v.r. 

 

 


