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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 34. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u utorak, 20. srpnja 2021. s početkom 
u 17 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. Gordana Trošt – Lanča, psihologinja u Vrtiću, predsjednica Povjerenstva za upise 
4. Elvis Šterpin, načelnik Općine Cerovlje 
5. Gabrijela Krizmanić, tajnica i  zapisničarka na sjednici 

 

Sjednicu otvara predsjednica, Hani Glavinić, pozdravlja sve prisutne i predlaže dnevni red i istodobno traži 
nadopunu dnevnog reda na način da prva točka bude 1. Verifikacija zapisnika s 33.sjednice Upravnog 
vijeća,  te da sadašnje točke dnevnog reda 1., 2., 3., 4., 5. i 6. postanu točke 2., 3., 4., 5., 6. I 7. 

Dnevni red:  

1. Razmatranje i usvajanje  Financijskog izvještaja za razdoblje siječanj-lipanj 2021.g. 
2. Razmatranje pristiglih prigovora na Privremene rang liste o upisima u pedagošku 

2021./2022.godinu i donošenje Odluke o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 
2021./2022. godinu 

3. Donošenje odluke po objavljenom natječaja za dvije  odgojiteljice na određeno puno radno 
vrijeme  

4. Donošenje odluke po objavljenom  natječaju za jednu spremačicu na određeno puno radno 
vrijeme (Tinjan) 

5. Očitovanje na sastanak u sklopu izbora predstavnika roditelja za člana Upravnog vijeća Vrtića 
6. Razno 

 

Jednoglasno s pet glasova „ZA“ prihvaća se dnevni red s nadopunom. 

Ad.1. ) Verifikacija zapisnika s 33.sjednice Upravnog vijeća 
 
Zaključak: 
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Jednoglasno bez rasprave s pet glasova „ZA“  verificiran je zapisnik s 33.sjednice Upravnog vijeća 
 
Ad. 2. ) Razmatranje i usvajanje  Financijskog izvještaja za razdoblje siječanj-lipanj 2021.g. 
Izvjestiteljica: Ingrid Dušić Kurelić 

 
Bilješke br. 1. uz  Obrazac PR-RAS  
 
PRIHODI 
AOP 001 – PRIHODI POSLOVANJA 
 
Ostvareni prihodi  Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin za I-VI/2021. g. iznose 9.888.170  kn, odnosno indeks 179,5  
u odnosu na proteklu godinu.  
 

• AOP 045 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - indeks 256,50 
 
Na povećanje indeksa utjecale su navedene pozicije: 
 
Aop 063 - tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan  
U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje naplaćeno je više sredstava iz Općinskih proračuna iz razloga što 
su podmirena dugovanja iz prethodnog razdoblja te je povećana osnovica plaće od 01. lipnja 2020. godine. 
U prvih šest mjeseci naplaćeno je dugovanje  Općine Sv. Petar u Šumi i Općine Gračišće iz 2020. godine u 
iznosu od 105.578 kn. Na povećanje indeksa utjecalo je i povećanje osnovica plaće od 01. lipnja 2020. godine. 
 
Aop 069  - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  
Početkom 2021. godine isplaćen je prvi dio bespovratnih sredstva Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i 
ruralnom razvoju  za projekt Proširenja i rekonstrukcije vrtića u iznosu 2.634.864 kn. Projekt je sufinancirala 
Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem Mjere 7.4.1.“Ulaganja u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Ukupan iznos potpore iznosi  5.269.728 kuna.   
U izvještajnom razdoblju isplaćena su i sredstva Ministarstva poljoprivrede za dovršeni projekt „Ribicu jedemo, 
zdravo rastemo“ u okviru Mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama u 
iznosu 148.897 kn. 
Za provođenje Erasmus + projekta iz EU sredstava doznačeno je 25.558 kn.  
 

• AOP 101 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 
naknada -  indeks 173,6 

 
Na kontima 6526  bilježe se prihodi od roditeljskih uplata. Nominalno povećanje prihoda od roditeljskih uplata 
iznosi 792.751 kn u odnosu na 2020. godinu u kojoj su uslijed specifične situacije Covid-19 i zatvaranja Vrtića od 
13.3.-10.5.2020. roditelji u cijelosti bili oslobođeni plaćanja usluga Vrtića te se iste nisu ni obračunavale. U 
izvještajnom razdoblju Vrtić je poslovao kontinuirano bez prekida rada u punom kapacitetu. 
 

• AOP 119 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluge, i prihoda od donacija te 
povrati po protestiranim jamstvima – indeks 560,0 

 
Do povećanja indeksa došlo je zbog povećanih donacija trgovačkih društava u odnosu na proteklo razdoblje. 
Uplaćeno je 5.600 kn donacija od trgovačkog društva INA d.d. za realizaciju projekta „Eko Tinjanci“. 
 
 

• AOP 128 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – indeks 
120,3  
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Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na prihode Grada Pazina, najvećim dijelom za financiranje plaća i 
prava djelatnika u iznosu 2.849.712 kn ta ne otplatu glavnice dugoročnog kredita u iznosu 115.000 kn. 
Prihodi za plaće i prava djelatnika su porasli za nominalno 385.911 kuna jer prate rashode za plaće koji su porasli 
u prvih šest mjeseci 2021. u odnosu na prvih šest mjeseci 2020. godine uslijed povećanja osnovica plaće od 01. 
lipnja 2020. godine. 
 
 

• AOP 134 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - indeks 372 
 
Po poziciji ostalih prihoda naplaćeno je više prihoda (u nominalnom iznosu 8.159 kn više) u odnosu na proteklu 
godinu zbog prihoda za radne listove i prijevoza za dječje izlete i priredbe i slične prihode koji se bilježe na 
navedenoj poziciji.  
 
Bilješke br. 2. uz  Obrazac PR-RAS  
 
RASHODI 
AOP 146 – RASHODI POSLOVANJA 
 
Ostvareni rashodi poslovanja iznose 6.618.761 kuna, odnosno indeks 118,7 u odnosu na proteklu godinu. 
 

• AOP 149 -  Rashodi za zaposlene – indeks 113,3 
 
Povećanje rashoda za zaposlene odnosi se na porast rashoda plaće u odnosu na proteklu godinu (0,5 % 
povećanja osnovice po godini minulog rada); povećan broj djelatnika u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 
povećanje osnovice plaće od 01.06.2020. 
 

• AOP 158 -Materijalni rashodi – indeks 134,2 
 
Nominalno povećanje materijalnih rashoda u odnosu na proteklu godinu iznosi 484.302 kn (zbroj AOP 159-190) 
U odnosu na proteklu 2020. godinu u kojoj je zbog epidemije Covid-19 Vrtić bio zatvoren i materijalni rashodi su 
bili znatno smanjeni, u prvih 6 mjeseci 2021. godine Vrtić je radio kontinuirano u punom kapacitetu. 
Razmjerno tome, povećane su naknade troškova zaposlenima od čega najviše naknade za prijevoz na posao i iz 
posla (indeks 148,2) i rashodi za materijal i energiju (indeks 132,1) od čega najviše za namirnice (nominalno 
povećanje 202.748 kn). 
Povećani su i rashodi za usluge u nominalnom iznosu 87.502 kn od čega se najveće povećanje odnosi na usluge 
tekućeg i investicijskog održavanja (indeks 186,5)  nastalo zbog troškova ispitivanja građevinske konstrukcije 
Matičnog donjeg vrtića. 
 

• AOP 191  - Financijski rashodi - indeks 138,2 
 
Financijski rashodi odnose se na kamate za primljene kredite (dugoročni kredit za projekt Rekonstrukcije Vrtića) i 
iznose 45.019 kn. 
 
AOP 344 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE U IZNOSU 320.280 KN 

 

Odnose se na nabavu uređaja za potrebe redovnog poslovanja Vrtića u iznosu od 8.236 kn dok se preostali iznos 
od 312.044 kn odnosi na nabavu uredskog namještaja i opreme u sklopu projekta Rekonstrukcije vrtića. 
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AOP 413 – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA IZNOSE 23.563 KN 
 
Odnosi se na primitak iz kratkoročnog kredita čime je kratkoročni kredit u potpunosti iskorišten za potrebe 
dovršetka projekta Rekonstrukcije. 
 
AOP 521 – IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA IZNOSE 3.368.255 kn 
 
Odnose se na izdatke za jednokratno vraćanje kratkoročnog kredita u iznosu 3.138.255 kn i mjesečnu otplatu 
glavnice dugoročnog kredita u iznosu 230.000 kn. 
 
 
Bilješka br. 3. Rezultat 
 
Za period I-VI/2021. Vrtić ima pozitivan financijski rezultat od 92.851 kuna.  
Višak prihoda sastoji se od prenesenog viška prihoda iz 2020. godine u iznosu od 488.414 kn te ostvarenog 
manjka prihoda u prvom polugodištu 2021. u iznosu od 395.563 kn. 
 
II Bilješke br. 2. uz obrazac Obveze 
 
Obveze Vrtića na dan 30.6. 2021. iznose 4.485.373 kn: 
- odnose se na obveze prema dobavljačima u iznosu od 115.373 kn (pristigli računi kojima je valuta plaćanja u 
srpnju); 
- na nedospjele obveze po dugoročnom kreditu u iznosu od 4.370.000 kn. 
Navedene obveze su nedospjele na dan 30.6.2021. te će sa valutom dospijeća biti podmirene. 
 
Jednoglasno bez rasprave s pet glasova „ZA“  usvojen je Financijski izvještaj za period siječanj-lipanj 
2021.g. 
 
 
Ad.3.) Razmatranje pristiglih prigovora na Privremene rang liste o upisima u pedagošku 
2021./2022.godinu i donošenje Odluke o konačnoj rang listi o upisima djece u pedagošku 2021./2022. 
godinu 
Izvjestitelj:  načelnik Općine Cerovlje, Elvis Šterpin u prvom dijelu 
Izvjestiteljica: Gordana Trošt – Lanča, u drugom dijelu 
 
Načelnik Općine Cerovljeje  obrazložio stav Općine Cerovlje vezano uz prijedlog da se u Područnom  vrtiću u 
Cerovlju (Pazinski Novaki) otvori još jedna odgojna skupina kako bi se primila sva djeca koja su na rang listi 
ostala ispod crte ( sedmero djece iz područja Cerovlja i jedno dijete iz područja Gračišća). Otvaranjem druge 
odgojne skupine u Područnom vrtiću u pazinskim Novakima bi radile dvije odgojne skupine sa po 15 djece čime 
bi se otvorila mogućnost upisa djece iz Područja grada Pazina i susjednih općina koja nisu primljena u program 
vrtića. 
Načelnik dalje obrazlaže kako Općina Cerovlje u svom proračunu za ped. 2021./2022. ima mogućnosti 
osiguravanja financijskih sredstava za zapošljavanje još dvije odgojiteljice na puno radno vrijeme. 
 
Predsjednica otvara raspravu. 
Raspravlja se o tome da li Općina Cerovlje može osigurati dodatna financijska sredstva za rad još jedne odgojne 
skupine kao i o činjenici da bi u odgojne skupine bilo upisano 15 djece u odnosu na druge odgojne skupine Vrtića 
u koje je smješteno 20 – 24 djece. 
 
Zaključak: 
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Nakon rasprave jednoglasno se s pet glasova „ZA“ donosi odluka o otvaranju još jeden (druge) odgojne 
skupine u Područnom vrtiću u Cerovlju (Pazinski Novaki) za pedagošku 2021./2022.g. 
Upućuje se načelnik Općine Cerovlje da dostavi Zaključak nadležnog tijela Općine o osiguravanju 
financijskih sredstava za zapošljavanje dvije odgojiteljice za pedagošku 2021./2022.g. 
O ovoj odluci obavijestit će se Osnivač Grad Pazin 
 
 
U drugom dijelu točke predsjednica Povjerenstva za upise Gordana Trošt – Lanča obrazlaže primljene prigovore. 
Povjerenica je rekla da je u roku za podnošenje prigovora pristiglo 26 prigovora/ zamolbi. Povjerenstvo za upise 
razmotrilo je sve prigovore/zamolbe te predlaže Vijeću donošenje konačne odluke o upisima. 
Nakon obrazlaganja svakog prigovora predsjednica Upravnog vijeća  je pozvala članove i članice da se izjasne 
za svaki prigovor pojedinačno. 

 
ŠIFRA za obj. ZA VRTIĆ: PREBIV. Prijedlog rješavanja prigovora  

1 HANA-280619-P PAZIN JAS PAZIN Prigovor se odbacuje ali se pomiče rang lista pa se dijete prima 

2 ALEA-121119-P PAZIN JAS PAZIN Potvrđuje se privremena rang lista 

3 ARIK-121219-P PAZIN JAS PAZIN DA, Uvrstiti na Odluku o konačnoj rang listi sa 7 bodova 

4 AXEH-221219-P PAZIN JAS PAZIN Potvrđuje se privremena rang lista 

5 LEAF-090320-P PAZIN JAS PAZIN DA, Uvrstiti na Odluku o konačnoj rang listi 

6 LUKS-170320-P PAZIN JAS PAZIN Potvrđuje se privremena rang lista 

7 MEIP-110320-P PAZIN JAS PAZIN Potvrđuje se privremena rang lista 

8 KARL- 060420-P PAZIN JAS PAZIN Uvrstiti na Odluku o konačnoj rang listi 

9 LOTK-150820-P PAZIN JAS PAZIN Potvrđuje se privremena rang lista 

10 EVAG-061215 PAZIN VRTIĆ GRAČIŠĆE Potvrđuje se privremena rang lista/ ostaje u PV u Gračišću 

11 EMAK-200817-P PAZIN VRTIĆ PAZIN Prigovor se odbacuje ali se pomiče rang lista pa se dijete prima 

12 IRIA-121217-P PAZIN VRTIĆ PAZIN Uvrstiti na Odluku o konačnoj rang listi 

13 MATP-210918-P PAZIN VRTIĆ PAZIN Dijete je raspoređeno u jas. i uvrštava na kon. rang listu i za vrtić 

14 RINM-110618-C CEROVLJE CEROVLJE Potvrđuje se privremena rang lista 

15 SOFK-120918-C CEROVLJE CEROVLJE Potvrđuje se privremena rang lista 

16 PV CEROVLJE CEROVLJE CEROVLJE Potvrđuje se privremena rang lista 

17 RAFV-230318-G GRAČIŠĆE V. GRAČIŠĆE Krivo upisan izbor vrtića/ primiti u Gračišće vrtić 

18 TIAL-101118-K KAROJBA KAROJBA Potvrđuje se privremena rang lista/ dijete se prima u Motovun 

19 LARM-201218-M MOTOVUN MOTOVU Uvrstiti na Odluku o konačnoj rang listi za Mot, roditelji odustali 

20 VITB-300718-O SV.PETAR ŽMINJ Uvrstiti na Odluku o konačnoj rang listi/dijete se prima u Sv.Petar 

21 JOSC-111218-P TINJAN JAS. PAZIN DA,briše se Pazin jasl. I potvrđuje Tinjan jaslice 

22 FRAS-270619-K TINJAN JAS. KAROJBA Potvrđuje se privremena rang lista 

23 MIHL-190719-K TINJAN JAS. KAROJBA Krivo obračunati bodovi, s 29 mjesta prebaciti na 20 ispod cr. 

24 EZRP-200819-T TINJAN JAS. TINJAN NE ispunjava uvjet propisan progr. obaveznih cijepljenja 

25 ALIU-241117-P TINJAN VRT PAZIN DA, raspoređen u Tinjan na god.dana 

26 LEOV-300318-T TINJAN VRT TINJAN DA, uvrstiti na Odluku o konačnoj rang listi s 10 bodova 

 

 

ODUSTAJANJE 

 

JOSC-111218-P 

PAZIN 

JASLICE PAZIN odustaje od jaslica Pazin, ostaje na listi za jas.Tinjan 
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OSTALO 

 

PAOR-120917-O SV.PETAR ŽMINJ 

12.7.tajnica telefonski obavijestila da mogu biti primljeni u PV Sv. 

Petar u Šumi, ali dijete je primljeno u drugu ustanovu 

 

AURS-230718-O SV.PETAR ŽMINJ 

12.7.tajnica telefonski obavijestila da mogu biti primljeni u PV Sv. 

Petar u Šumi, ali dijete je primljeno u obrt dadilja 

 
Uz raspravu po svakom podnesenom prigovoru, jednoglasno su s pet glasa „ZA“ potvrđeni svi prijedlozi 
predsjednice Povjerenstva za upise. 

Odluka Vijeća po svakom prigovoru bit će uvrštena u Odluku o konačnoj rang listi koja će biti 
objavljena 21.srpnja 2021.  
 Odluka   Upravnog vijeća je konačna. 
 
 
Ad.4.) Donošenje odluke po objavljenom natječaja za dvije  odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme  
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
Natječaj,  zamjena za dvije odgojiteljice na određeno vrijeme (Lorena O. i Jelena M.) bio je objavljen 2.srpnja do 
9.srpnja 2021.g.  Na prijavljeni natječaj prijavilo se 11kandidatkinja. Sve kandidatkinje ispunjavaju uvjete iz 
natječaja. 
Ravnateljica predlaže da se na upražnjena radna mjesta prime: MILICA KUKIĆ kao zamjena za Jelenu M. i 
ANTONELA BAŠIĆ kao zamjena za Lorenu O. 
Jednoglasno je s pet glasova „ZA“ prihvaćen prijedlog i donesena odluka. 
 
 
Ad 5.) Donošenje odluke po objavljenom  natječaju za jednu spremačicu na određeno puno radno vrijeme 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
Natječaj,  zamjena za jednu spremačicu  na određeno vrijeme bio je objavljen 2.srpnja do 9.srpnja 2021.g.  Na 
prijavljeni natječaj prijavilo se 7 kandidatkinja.  
Ravnateljica predlaže da se na upražnjeno radno mjesto primi SABINA MILOHANIĆ kao zamjena za Mateju Č.J. 
Jednoglasno je s pet glasova „ZA“ prihvaćen prijedlog i donesena odluka. 
 
 
Ad.6.) Očitovanje na sastanak u sklopu izbora predstavnika roditelja za člana Upravnog vijeća Vrtića 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
Roditeljice Tamara Damijanić i Iva Luk (dalje: roditeljice) podnijele su Vrtiću pismeno Očitovanje na sastanak u 
sklopu izbora predstavnice roditelja za članicu u Upravno vijeće Vrtića.  
Roditeljice su imale primjedbe vezano za postupak glasanja. Naime, obzirom da se sastanak vodio putem 
aplikacije ZOOM stvorio se manji nesporazum oko načina glasanja (da li dizanjem ruke ili upisivanjem u chat). 
Također su izrazile nezadovoljstvo što su,  u isto vrijeme kada se održavao sastanak, dvije odgojne skupine imale 
druženje s roditeljima i djecom. Roditeljice iznose prijedlog za buduće reguliranje  Statuta vrtića u dijelu koji se 
odnosi na izbor roditelja za člana Upravnog vijeća. 
 
Članovi Vijeća su primili na znanje očitovanje roditeljica. Kod idućih promjena Statuta razmotrit će se prijedlog iz 
Očitovanja. 
 
 
Ad.7.) Razno 
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a) Zahtjev za produljenjem roka boravka djece u Društvenom centru Veli Jože u Pazinu 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 31/13., 
23/14. i 11/21. ) vezano za problem narušene sigurnosti zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u ul. Družbe sv. 
Ćirila i Metoda 1, na temelju Ocjene mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade ovlaštene tvrtke WAL-
INŽENJERING iz Labina o stanju zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u ul. Družbe sv. Ćirila i Metoda 1 i 
Zaključka Gradonačelnice Grada Pazina KLASA:601-01/21-01/09; URBROJ: 2163/01-01-01-21-31 od 19.srpnja 
2021.g. o potrebi produljenja boravka djece u zgradi Društvenog centra Veli Jože u Pazinu,  ravnateljica predlaže 
Upravnom vijeću Vrtića  da donese Zaključak o  podnošenju   Zahtjeva za izmjenom Rješenja za rad  u 
promijenjenim uvjetima KLASA:UP/I-601-01/21-01/03; URBROJ: 2163/1-05/9-21-7 od 22.travnja 2021.Upravnog 
odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu IZ, za dio djelatnosti Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u prostorima 
Društvenog centara Veli Jože u Pazinu na adresi 154.brigade Hrvatske vojske 5, na način da se u točki 2. 
Rješenja rok „do 31.kolovoza 2021.“ promijeni u „do 31. kolovoza 2022.g.“ 

Zaključkom Gradonačelnice Grada Pazina od 19.srpnja 2021.g.planira se krenuti u izgradnju nove zgrade vrtića 
na području Starog Pazina kao dugoročnog rješenja na problem sigurnosnog stanja zgrade   „donjeg“ vrtića.  
Jednoglasno je s pet glasova „ZA“ prihvaćenje prijedlog i Zaključak o podnošenju Zahtjeva za 
produljenjem boravka u Društvenom centru Veli Jože do 31.kolovoza 2022.g 
 
Ad.7. b) Upit-Zamolba roditelja skupine Mići meštri (predlagateljica: Emina Trošt) 
 
Emina Trošt prenosi upit-zamolbu dijela roditelja odgojne skupine Mići meštri koji ne žele da ravnateljica jednu od  
odgojiteljica, u sklopu organizacije  rada u novoj pedagoškoj godini, rasporedi na rad u drugu odgojnu skupinu (u 
Područni vrtić). Kao razlog nezadovoljstva dijela  roditelja navodi česte promjene odgojiteljica u toku prethodne 
pedagoške godine. Roditelji smatraju da to za djecu te odgojne skupine nije dobro i traže da odgojiteljica ostane 
na radu u skupini Mići meštri.  
Ravnateljica obrazlažerazloge ovakvog raspoređivanja odgajatelja, pojašnjavajući da se niz okolnosti uzima u 
obzir prilikom kreiranja optimalnog rasporeda odgajatelja u skupine, odnosno matični i područne vrtiće. Promjene 
odgajatelja su česte, jer je riječ o radnicima koje često izostaju zbog kraćih ili duljih bolovanja, trudnoće, 
porodnog dopusta i sl. Prilikom raspoređivanja radnica prvenstveno se uzima u obzir dobrobit djece i ona u ovom 
slučaju nije ugrožena. 
Ukoliko je potrebno ravnateljica će primiti na razgovor roditelje koji su izrazili nezadovoljstvo i 
zabrinutostodlaskom jedne odgojiteljice iz njihove odgojne skupine. 

 
 
 
Sjednica je završila u 19,40 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 
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