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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 33. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u srijedu,23. lipnja 2021. s početkom 
u 17 sati u zbornici Matičnog vrtića u Pazinu u ul. Prolaz O. Keršovanija 1. 

Nazočne 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 (novoizabrana članica, predstavnica roditelja) 

 
Ostale nazočne: 

1. Vesna Rusijan, ravnateljica 
2. Ingrid DušićKurelić, voditeljica računovodstva 
3. Gordana Trošt – Lanča, psihologinja u Vrtiću, predsjednica Povjerenstva za upise 
4. Gabrijela Krizmanić, tajnica i  zapisničarka na sjednici 

 

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

Dnevni red:  

1. Verifikacija članice Upravnog vijeća, predstavnice roditelja, na rok do kraja mandatnog razdoblja 
postojećeg sastava Upravnog vijeća 

2. Verifikacija zapisnika s 32. sjednice Upravnog vijeća 
3. Obavijest o Privremenoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2021./2022.g u Dječji vrtić „Olga 

Ban“ Pazin  
4. Usvajanje Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2020.g. 
5. Donošenje odluke o objavi natječaja za jednu odgojiteljicu na određeno puno radno vrijeme (J. M.) 
6. Donošenje odluke o objavi natječaja za jednu spremačicu na određeno puno radno vrijeme (M.Č. 

J.) 
7. Obavijest o organizaciji rada Vrtića tijekom srpnja i kolovoza 2021. 
8. Razno 

 

Ravnateljica traži nadopunu dnevnog reda na način da iza sedme točke dolazi 8. točka koja glasi: 8.Obavijest o 
izvršenim istražnim radovima na zgradi „donjeg“ vrtića u ul. Družbe sv. Ćirila i Metoda , a da dosadašnja 
točka 8. (Razno) postane točka 9. 

Jednoglasno je s 4 glasa „ZA“ prihvaćen dnevni red sjednice. 

Ad.1.) Verifikacija članice Upravnog vijeća, predstavnice roditelja, na rok do kraja mandatnog razdoblja 
postojećeg sastava Upravnog vijeća 
 

Novoizabrana članica Upravnog vijeća, EMINA TROŠT, predstavnica roditelja, prethodno je tajnici predočila 
identifikacijsku ispravu , ispunila i potpisala Izjavu o sukobu interesa i potpisala Izjavu o povjerljivosti podataka. 
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Ravnateljica obavještava da je 18. lipnja 2021.g. održan sastanak roditelja na kojem je između predloženih 
kandidatkinja, s većim brojem glasova, izabrana EMINA TROŠT, majka djeteta iz skupine Hihotići. 

Emina Trošt se predstavila kao majka dvoje djece, po zanimanju ing. građevinarstva,  zaposlena u Istarskoj 
županiji u Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju na radnom mjestu više stručne suradnice za prostorno 
uređenje i gradnju. Nastojat će zadržati nivo komunikacije s roditeljima koji je postavila prethodna predstavnica 
roditelja Suzana Jašić.  

Nakon kraće rasprave s četiri glasa „ZA“ verificirano je članstvo u Upravnom vijeću Vrtića  EMINE 
TROŠT, predstavnice roditelja, na rok do kraja mandata (listopad 2022.)  

 
Ad.2.) Verifikacija zapisnika s 32. sjednice Upravnog vijeća 
Bez rasprave s četiri glasa „ZA“ verificiran je zapisnik s 32. sjednice Upravnog vijeća. 

 Emina Trošt se uzdržala od glasanja. 

Ad.3.) Obavijest o Privremenoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2021./2022.g.u Dječji vrtić „Olga 
Ban“ Pazin  
Izvjestiteljice: Gordana Trošt – Lanča, predsjednica povjerenstva za upise, Vesna Rusijan, ravnateljica 

Predsjednica Povjerenstva za upise Gordana Trošt-Lanča obavještava o  Izvještaju o provedenim upisima u 
pedagošku 2021./2022.g. i prijedlogu Ravnateljici za donošenje Privremene rang liste o upisima. 

Povjerenstvo za upise u sastavu Gordana Trošt-Lanča (predsjednica), Marija Dagostin (članica) i PatriciaPutinja 
(članica) sastalo se dana 21. lipnja 2021. i razmatralo pristigle Zahtjeve za upis u pedagošku 2021./2022.g. 

Sukladno Odluci o pokretanju upisa, u vremenu od 25.svibnja do 3.lipnja 2021.g., obavljeno je zaprimanje 
Zahtjeva za upis u Matični i Područne vrtićeza sljedeće programe: 

1. Za Matični vrtić u Pazinu i za Područne vrtiće u Tinjanu i Gračišću za redoviti cjelodnevni program u 
jasličkim i vrtićkim skupinama. 
 

2. Za Područne vrtiće u Cerovlju (Pazinski Novaki), Lupoglavu, Karojbi, Motovunu iSv. Petru u 
Šumiza redoviti cjelodnevni program u vrtićkim skupinama. 

 
Sukladno Odluci o pokretanju upisa u ped.2021./2022.g. u program ranog odgoja („jaslice“) mogu se 

upisati djeca koja do 31.kolovoza 2021.g. navršavaju jednu godinu života, a u vrtićke programe mogu se upisati 
djeca koja do 31.kolovoza 2021. navršavaju tri godine života. 

Ukoliko postoji potreba za upisom djece mlađe od tri godine u Područnim vrtićima u kojima nije 
organiziran program jaslica, a sukladno broju slobodnih mjesta Vrtić ima mogućnost prijema, na prijedlog 
Povjerenstva za upise mogu se upisati djeca koja do 28.veljače 2022. navršavaju tri godine života prema 
kriteriju uzrasta od starijega ka mlađemu.   

Za upis u pedagošku 2021./2022. godinu u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin (dalje: Vrtić)  zaprimljeno je 279 
Zahtjeva za upis, od toga 135 Zahtjeva za upis djece u Matični vrtić Pazin te 144 Zahtjeva za upis djece u 
Područne vrtiće. U odnosu na Upise u prethodnu pedagošku godinu, zaprimljeno je 8 Zahtjeva manje za MV 
Pazin, dok je broj Zahtjeva za područne vrtiće (sumarno) za 22 veći, što je i očekivano, s obzirom na 
novootvorene programe jaslica u PV Tinjan i PV Gračišće. 

Detaljniji prikaz je u tablici 1. 

Tablica 1. Broj prijava za upis djece za ped. godinu 2021./2022. 
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VRTIĆ/PROGRAM 

BROJ 
SLOB. 
MJESTA 

BROJ 
PRIJAVA 
PRVI IZBOR 

BROJ 
PRIJAVA 
OSTALI 
IZBORI 

UKUPNO 
PRIJAVA 

OD TOGA: 
ZADOVOLJAVAJU 
UVJET UZRASTA I 
PREBIVALIŠTE 

OD TOGA: 
MLAĐI 

OD TOGA: 
DRUGE OPĆINE 

PAZIN JASLICE 26 78 21 99 75 5 19 

PAZIN VRTIĆ 16 57 18 75 43 10 22 

CEROVLJE 5 14 2 16 10 4 2 

GRAČIŠĆE JASLICE 12 13 13 26 10 5 11 

GRAČIŠĆE VRTIĆ 28 18 6 24 23 0 1 

KAROJBA 5 13 3 16 11 2 3 

LUPOGLAV 8 4 1 5 4 0 1 

MOTOVUN 7 7 1 8 6 1 1 

SV. PETAR U ŠUMI 25 20 3 23 14 2 7 

TINJAN JASLICE 12 26 18 44 18 2 24 

TINJAN VRTIĆ 31 29 5 34 27 1 6 

UKUPNO 175* 279 91 370 241 

   

* moguće su promjene u broju radi ispisa djece, odgode upisa u školu za pojedinu djecu, procjenu zrelosti za prijelaz iz jaslica u 
vrtić, djece s teškoćama u razvoju kojasu prijavljena za upis (radi čega se smanjuje ukupni broj slob. mjesta), reorganizacije 
skupina ili smjernica Osnivača Vrtića (Grad Pazin) 

Iz priloženih tablica vidljivo je da biveliki broj prijavljene djece ostao neupisan u vrtić, odnosno jaslice. O 
problematici slobodnih mjesta, uzevši u obzir naredbu iz Rješenja prosvjetne inspekcije od 20.studenoga 2020. o 
poštivanju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja vezano za broj djece u skupinama, ravnateljica 
je razgovarala s Gradonačelnicom Grada Pazina i predstavnicima Odjela za društvene djelatnosti Grada Pazina. 
Na sastanku je dogovoreno  da se prilikom sastavljanja Privremene rang liste napravi  kompromisno rješenje na 
način da se smanji broj djece po skupinama na broj djece propisan DPS ali da u nekim skupinama ostane i nešto 
veći broj. U djelu vrtićkih odgojnih skupina bit će 20 djece, u djelu 22 djece, a u djelu 24 djece. Na taj način će u 
Matičnom vrtiću u Pazinu biti primljena sva djeca starija od tri godine s oba zaposlena roditelja. 

Broj djece u jasličkim skupinama bit će 14 i 16. U jasličkim skupinama u Pazinu bit će primljena djeca 
uglavnom starijeg jasličkog uzrasta pa će broj djece u mješovitim jasličkim skupinama biti 14, a u dvije starije 
jasličke skupine 16. 

Privremena rang lista bit će objavljena sutra, 24. lipnja 2021.g. Na Privremenu rang listu roditelji imaju 
pravo prigovora u roku od 15 dana, odnosno zaključno do 9.srpnja 2021.g. 

Upravno vijeće će  razmatrati prigovore i donijeti Odluku o konačnoj rang listi koja će biti objavljena 
21.srpnja 2021.g. 
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U vrijeme predviđenom za podnošenje prigovora zainteresirani roditelji mogu podnijeti Zahtjev za upis u 
programe sa slobodnim mjestima. Prema privremenoj rang listi slobodnih mjesta ostaje u vrtićkim programima u 
Područnim vrtićima u Lupoglavu, Gračišću, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu. 

Predsjednica otvara raspravu. 

Emina Trošt traži pojašnjenje vezano za asistente (dodatne odgojiteljice) u odgojnim skupinama s djecom s 
teškoćama u razvoju. 

Renata Demark: ne podržava kompromisno rješenje vezano za broj djece u skupinama. Zalaže se da se poštuje 
Državni pedagoški standard vezan uz broj djece u odgojnim skupinamakoji iznosi  20 djece za vrtićki uzrast i 12 
djece za jaslički uzrast. 

Ravnateljica objašnjava da nagli pad smanjenja broja djece u odgojnim skupinama rezultira velikim brojem djece 
koja ostaju neupisana. Gradonačelnica Grada Pazina prisustvovat će slijedećoj sjednici Odgojiteljskog vijeća na 
kojoj će obrazložiti svoj stav i tražiti razumijevanje za problem dok se ne razmotre sva moguća rješenja oko 
izgradnje novog vrtića na novoj lokaciji. 

Informacija o Privremenim rang listama upisane djece u pedagošku 2021./2022.g. primljena je na znanje. 

Ad.4.) Usvajanje Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2020.g. 
 Izvjestiteljica: Ingrid DušićKurelić 

Na temelju članak 36. Statuta Dječjeg vrtića "Olga Ban" Pazin (Službene novine Grada Pazina 31/13., 23/14. i 11/21.) i 
Odluke o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika Grada Pazina 
(Službene novine Grada Pazina35/20.) voditeljica računovodstva Upravnom vijeću  podnosi Izvještaj o izvršenju 
Financijskog plana za 2020.g. 
 
Uz uvodno obrazlaganje Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2020.g.Ingrid DušićKurelić zaključuje: 
 

Za realizaciju djelatnosti i provedbu programa Vrtić je ostvario 99,21% planiranih prihoda i 96,61% planiranih rashoda. 
 

U 2020. godini Vrtić je ostvariovišak prihoda nad rashodima koji iznosi 103.572 kn što sa prenesenim viškom iz 
prethodnih godina iznosi ukupno 488.413 kn raspoloživog viška u sljedećem razdoblju. Višak će se raspodijeliti prema 
izvorima financiranja u 2021. godini (realizirana su sredstva po kratkoročnom kreditu koja će biti utrošena u 2021. godini 
završetkom opremanja kancelarija u rekonstruiranom djelu zgrade pazinskog vrtića). 

 
U 2020. godini zbog dodatnih potreba za predfinanciranje troškova projekta rekonstrukcije Vrtić je ugovorio kratkoročni 
kredit u iznosu 3.300.000,00 kn koji je iskorišten u iznosu 3.114.692,90 kn. Glavnica dugoročnog kredita isplaćuje se u 
mjesečnim ratama dok je kratkoročni kredit u cijelosti vraćen početkom 2021.godine. 

 
Materijalni rashodi su u 2020.godini realizirani 93,83% od godišnjeg plana što je u skladu sa smanjenim prihodima od 
roditeljskih uplata u 2020. godini i smanjenim opsegom aktivnosti redovne djelatnosti a uzrokovano pandemijom virusa 
SARS COV-19  
 
Tokom 2020. godine potrošeno je 193.379 kn za nabavu nefinancijske imovine od čega se najveći dio odnosi na 
kuhinjsku opremu (plinski konvektomat i pečenjara u okviru realizacije projekta „Ribicu jedemo zdravo rastemo“) i ostale 
uređaje za potrebe redovnog poslovanja. 
 
U cijelosti je završen projekt Rekonstrukcije vrtića. Usprkos nepovoljnim okolnostima izazvanim 
pandemijomkoronavirusa svi radovi su izvedeni u roku, a projektom rekonstrukcije postojeće zgrade vrtića postiglo se 
proširenje prostora za ukupno 770 m2 , riješio se problem nedostatka prostora za dnevni odmor djece te se veličina 
soba za dnevni boravak djece uskladila s propisanim državnim pedagoškim standardom. 

 

Nakon kraće rasprave, jednoglasno s pet  glasa „ZA“,sukladno članku 36. Statuta Dječjeg vrtića „Olga 
Ban“ Pazin Upravno vijeće donosi Zaključak 
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1. Prihvaća se  Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2020.g. za Dječji vrtić „Olga Ban“ 
Pazin kako je dostavljen članovima Vijeća i  obrazložen  od strane voditeljice računovodstva 
Ingrid DušićKurelić i ravnateljice Vesne Rusijan. 

2. Izvještaj o izvršenju Financijskog  plana  za  2020.g. dostavit će se nadležnim službama 
Grada Pazina. 

 

Ad.5.) Donošenje odluke o objavi natječaja za jednu odgojiteljicu na određeno puno radno vrijeme  
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 Ravnateljica obrazlaže kako je jedna odgojiteljica započela s korištenjem roditeljskog  dopusta za treće 
dijete a koji  ima pravo iskoristiti do osme godine života djeteta. Očekivano vrijeme odsustva je dvije godine. Zbog 
navedenog potrebno je da Upravno vijeće donese odluku o objavi natječaja za odsutnu odgojiteljicu. 
  
 Bez rasprave jednoglasno se s pet glasova „ZA“ donosi odluka o objavi natječaja za jednu 
odgojiteljicu na određeno vrijeme radi zamjene za J.M. 
 

Ad.6.) Donošenje odluke o objavi natječaja za jednu spremačicu na određeno puno radno vrijeme 
(M.Č. J.) 

 Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 Ravnateljica obrazlaže da je  M.Č.J. (spremačica u vrtiću u Tinjanu) na bolovanju koje prethodi 
porodnom i roditeljskom dopustu za treće dijete. Očekivano trajanje odsustva radnice je  tri godine. Zbog 
navedenog potrebno je da Upravno vijeće donese odluku o objavi natječaja za jednu spremačicu na određeno 
vrijeme s punim radnim vremenom. 
 

Bez rasprave jednoglasno se s pet glasova „ZA“ donosi odluka o objavi natječaja za jednu 
spremačicu na određeno vrijeme radi zamjene za M.Č.J. 

Ad.7.) Obavijest o organizaciji rada Vrtića tijekom srpnja i kolovoza 2021. 
Izvjestiteljica: Gordana Trošt- Lanča i Vesna Rusijan 
 
Tablica: Broj djece prijavljenih za  boravak u vrtiću tijekom srpnja i kolovoza 2021.g. 

 

2021 
SRPANJ 2021. KOLOVOZ 2021. 

 
1-2 5-9 12-16 19-23 26-30 2-6 9-13 16-20 23-27 30-31 

Broj djece jaslice Pazin 49 49 48 43 40 30 24 28 31 29 

Broj grupa jaslice Pazin 4 4 4 3* 3 2 2 2 2* 2* 

Broj djece vrtić Pazin 133 128 119 106 103 70 73 74 81 78 

Broj grupa vrtić Pazin 6 6 6 5 5 3 3 3 4 4 

Broj djece PV Karojba 29 29 29 26 26      

Broj djece PV SV.PETAR 20 20 20 18 16      

Broj djece PV TINJAN  25 23 23 24 23      

Sveukupno broj djece  256 249 239 217 208 100 97 102 112 107 

 

Na temelju pristiglih prijava organizacija rada tijekom srpnja i kolovoza je slijedeća: 
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Od 1. srpnja 2021. do 31. kolovoza 2021. organiziran je rad u dežurnim skupinama samo za prijavljenu djecu. 
Tijekom srpnja radit će matični vrtić u Pazinu (ul. Prolaz O. Keršovanija 1) te područni vrtići u Sv. Petru u Šumi, 
Tinjanu i Karojbi, dok će u kolovozu raditi samo matični vrtić u Pazinu. 

Radno vrijeme matičnog vrtića u Pazinu u srpnju i kolovozu je od 6,30 do 16,30 dok su radna vremena područnih 
vrtića u srpnju jednaka kao i tijekom godine. 

Sve obavijesti vezano za ljetni rad  roditelji će imati na internetskim stranicama Vrtića. 
 

Uz kraću raspravu primljena je na znanje obavijest o radu Vrtića tijekom srpnja i kolovoza 2021.g. 
 
Ad.8.) Obavijest o izvršenim istražnim radovima na zgradi „donjeg“ vrtića u ul. Družbe sv. Ćirila i Metoda 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
Ravnateljica je dala obavijest vezano za obavljene istražne radove na zgradi „donjeg“ vrtića u ul. Družbe sv. Ćirila 
i Metoda 1, od strane Instituta IGH d.d. Zagreb. Na temelju izvršenih istražnih radnji  tvrtka WAL-INŽINJERING 
doo iz Labina izradila je elaborat ocjene mehaničke otpornosti i stabilnosti. Gospodin Valter Zulijani, dipl.ing.građ. 
prezentirao je elaborat ocjene mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade na sastanku kojem je prisustvovala 
Gradonačelnica Grada Pazina (Suzana Jašić) tepredstavnici gradskog ureda za društvene djelatnosti (Nevija 
Srdoč, Anton Finderle). 

Na temelju podnesenog izvještaja predstavnici osnivača su Zaključili da je neisplativa rekonstrukcija zgrade vrtića 
u ul. Družve sv. Ćirila i Metoda 1 i da se kreće u potragu za lokacijom za izgradnju novog vrtića.  

Također se zaključuje da je potrebno pokrenuti postupak produljenja dozvole boravka djece iz „donjeg“ vrtića na 
privremenoj lokaciji u Društvenom centru Veli Jože u Pazinu. 

Nakon rasprave primljena je na znanje obavijest ravnateljice. 

 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

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

Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća 

Gabrijela Krizmanić     Hani Glavinić 

 

 


