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Prolaz Otokara Keršovanija 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, 27.rujna 2018. s 
početkom u 16 sati u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin u Pazinu. 
 
Nazočni članovi i članice Upravnog vijeća: 

1. Veljko Grković, (predsjednik )  
2. Vladimir Krulčić, (član) 
3. Renata Demark, (članica) 
4. Suzana Jašić, (članica) 
5. Dano Červar, (član) 

 
 

Ostali nazočni: 
1. Vesna Rusijan, ravnateljica Vrtića,  
2. Maja Obućina, pedagoginja, 
3. Gabrijela Krizmanić, tajnica,  zapisničarka na sjednici. 

 
Sjednicom predsjedava g. Veljko Grković,  predsjednik Upravnog vijeća  (dalje: Predsjednik). 
Predsjednik je pozdravio prisutne, utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka. Istakao 
je da su članovi i članice  Vijeća dobili poziv sa slijedećim dnevnim redom.  
 
Dnevni red:  

1. Verifikacija Zapisnika s 36. sjednice Upravnog vijeća. 
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2017./2018.g. 
3. Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za 

2018./2019.g. 
4. Razmatranje i donošenje Kurikuluma za 2018./2019.g. 
5. Razmatranje i donošenje Izmjena Pravilnika o radu. 
6. Donošenje odluke po raspisanom natječaju za stručnu suradnicu – logopedinju (m/ž) 
7. Razno. (osvrt na rad Vijeća u tekućem mandatnom razdoblju 2014.-2018.) 

 

Ravnateljica je preložila nadopunu dnevnog reda na način da se iza točke 6. doda  

točka 7.) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za spremačicu na određeno vrijeme s pola 
radnog vremena m/ž, 1 izvršitelj/ica. 

a da točka 7. Razno postane točka 8. 

Obzirom da se načelnik Općine Motovun, ili od njega upućeni drugi predstavnik, nije odazvao sjednici, 
nije bilo drugih nadopuna dnevnog reda. 

mailto:tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr
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Jednoglasno je s pet glasova „ZA“  prihvaćen dnevni red sjednice s predloženom izmjenom. 
 
Ad.1) Verifikacija Zapisnika s 36. sjednice Upravnog vijeća. 
 
Predsjednik je rekao da Zapisnik realno odražava tijek prethodne sjednice. 
Ravnateljica se nadovezala i rekla da je Vrtić zaključke s prethodne sjednice, vezane uz prijedlog 
Financijskog plana za 2019.g., poslao Gradu Pazinu te da još nismo dobili nikakav odgovor.  
Vezano za poziv predstavnicima Općine Motovun na sjednicu, ravnateljica je rekla da su se Načelnik i 
Pročelnik ispričali da ne mogu doći na sjednicu, iz privatnih razloga, ali da se nadaju da će moći biti 
prisutni na jednoj od idućih sjednica. 
Predstavnici Općine Motovunu su predložili ravnateljici  da bi, prije izrade konačnog nacrta projektnog 
plana za područje Općine Motovunu, trebalo obavit razgovor s ravnateljicom  Osnovne škole Vladimira 
Nazora Pazin, gđom. Zdenkom Turkalj Čohilj,  radi utvrđivanja lokacije novog vrtića koji se planira 
graditi kao zasebni objekt u blizini Područne škole u Motovunu. 
 
Uz kraću raspravu, jednoglasno s pet glasova „ZA“ verificiran je Zapisnik s prethodne sjednice 
Upravnog vijeća. 
 
Ad.2.) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2017./2018.g. 
 
Izvjestiteljica po ovoj točki je pedagoginja, Maja Obućina. 
 
Pedagoginja je kroz nekoliko minuta obrazložila Izvještaj o radu u protekloj godini. Istakla je bitne 
značajke Izvještaja: 

- uvođenje dvije nove cjelodnevne odgojne skupine u Područnom vrtiću u Tinjanu i Karojbi,  
- sve većeg broja djece koja koriste  tzv. „dežurstvu“ do 16,30 sati,  
- uvođenje rada tijekom srpnja u Područnom vrtiću u Karojbi i Sv. Petru u Šumi;  
- problem integracije djece s teškoćama u razvoju i nedostatak adekvatnog kadra za rad s tom 

djecom;  
- prijava projekta rekonstrukcije zgrade Matičnog vrtića u Pazinu na natječaj Fonda za ruralni 

razvoj;  
- smanjenje broja karijesa kod djece; povećanje broja pretile djece;  
- poticanje govornih vježbi, poticanje medijske i informatičke pismenosti, zavičajnost- njegovanje 

tradicije i kulture, boravak u prirodi, glazba, uvođenje dinamikoma 
- projekti koji su odrađeni tijekom ped.godine (prezentacija projekata u Čakovcu, zajednice 

učenja…)  
Cjelovit tekst Izvještaja od radu u ped.2017./2018.g.bit će dostupan na web stranicama Dječjeg vrtića 
„Olga Ban“ Pazin. 
 
Predsjednik je otvorio raspravu. 
Otvorila se duža rasprava oko problema pretile djece te poticanje kretanja i bavljenja sportom. Također 
se  istakao  problem loših prehrambenih navika kod mnogih obitelji. 
Suzana Jašić je predložila da se u Izvještaju u zaključke jasnije navedu „problemi“  kao što su 
potreba za „trećom“ odgojiteljicom u skupini s djecom s teškoćama, povoljniji uvjeti natječaja 
kod raspisivanja natječaja za logopeda, problem niskih plaća radnica i radnika Vrtića…. 
Dano Červar je rekao da predlaže da se u Izvještaju jasnije navedu i potrebe Područnih vrtića 
obzirom da je u Izvještaju uglavnom naglasak na Matični vrtić u Pazinu. 
 
Nakon duže rasprave  
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jednoglasno je s pet glasova „ZA“ usvojen Izvještaj o radu za pedagošku 2017./2018.g. s 
naglaskom na preporuke i potrebe Vrtića. 
 
 
Ad.3.) Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za 
2018./2019.g. 
Izvjestiteljica po ovoj točki je ravnateljica Vesna Rusijan. 
 
Prijedlog Godišnjeg plana rada izradila je stručna služba i ravnateljica Vrtića.  
Ravnateljica je istakla bitne stavke prijedloga Godišnjeg plana i programa rada za 2018./2019.g.  
 

- Istakla je uvođenje još jedne cjelodnevne skupine u PV u Sv. Petru u Šumi od početka ove 
ped.godine, 

- početak ped.godine s upisanih 515 djece u 24  odgojne skupine  
- povećao se broj radnica (jedna odgojiteljica u PV u Sv. Petru u Šumi),  
- produženi rad do 16/16,30 u većini Područnih vrtića,  
- definiran je rad Područnih vrtića odnosno dani kada će koji PV biti zatvoren, 
- planiran je rad tijekom srpnja i kolovoza u Matičnom vrtiću u Pazinu te tijekom srpnja  u dva 

Područna vrtića, 
- struktura radnog vremena odgojiteljica, poštivanje Državnog pedagoškog standarda za rad 

odgojiteljica 5,5 sati dnevno (do sada su odgojiteljice radile 6 sati dnevno), 
- bitne zadaće: sport, boravak u prirodi, kreativno stvaralaštvo djece, razvijanje ekološke svijesti 

kod djece (odvajanje otpada), suradnja sa školom, 
- uključenje u projekte Erazmus + i Grad u pokretu, 
- nastavak internog stručnog usavršavanja (zajednice učenja, zdravo kretanje) 
- sigurnosno-preventivni programi, (izrada protokola za pedagošku opservaciju djece s 

teškoćama) 
- vrednovanje rada Vrtića od strane zajednice. 

 
Nakon duže rasprave  
jednoglasno je s pet glasova „ZA“ donesen Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za 
2018./2019.g. 
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za 2018./2019.g.bit će objavljen na web 
stranici Vrtića. 
 
Ad.4.) Razmatranje i donošenje Kurikuluma za ped. 2018./2019.g. 
Izvjestiteljica po ovoj točki je pedagoginja Maja Obućina. 
 
Pedagoginja je rekla da predlaže Upravnom vijeću da se postojeći Kurikuluma za ped. 
2018./2019.g.nadopuni  s dva nova projekta a to su: 
 

1. Klub očeva, Rastimo zajedno plus, 
2. Erazmus +  

 
Nakon kraće rasprave  
jednoglasno je s pet glasova „ZA“ donesen Kurikulum za pedagošku 2018./2019.g. 
Kurikulum će biti objavljen na web stranici Vrtića. 
 
Ad.5). Razmatranje i donošenje Izmjena Pravilnika o radu. 
Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda je tajnica, Gabrijela Krizmanić 
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O potrebi donošenja   Izmjena Pravilnika o radu, na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća, obrazložila je 
ravnateljica Vesna Rusijan. 
Izmjenama pravilnika o radu ispravila bi se nepravda prema nekolicini radnica po pitanju isplate 
naknade putnih troškova dolaska na posao i odlaska s posla. Sada se putni troškovi isplaćuju 1,5 po 
prijeđenom km do udaljenosti od 20 km u jednom smjeru te su time zakinute radnice koje dolaze na 
posao iz udaljenijih mjesta. Prijedlog Izmjena Pravilnika o radu Vrtića: 
 
„U Pravilniku o radu KLASA: 003-05/10-01/01 URBROJ: 2163/09-01-10-2010-1 od  21. lipnja 2010. , Pravilniku o 

izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 003-05/13-01/03; URBROJ: 2163/09-01-13-1 od 29. listopada 

2013. g., te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 003-05/14-01/03; URBROJ: 2163/09-

01-14-4 od 29. prosinca 2014.   

 članak 81. stavak 2. mijenja se i glasi: 

Ako je udaljenost od adrese stanovanja do adrese rada veća od 3 kilometra do najviše 50 kilometara u 

jednom pravcu radnici imaju pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini od 1,5 kune po 
prijeđenom kilometru. 

 Izmjene pravilnika stupaju na snagu osmog dana od objave na oglasnim mjestima Vrtića.“ 

Bez rasprave su 

jednoglasno je s pet glasova „ZA“ donesene Izmjene Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 
Pazin. 

Ad.6) Donošenje odluke po raspisanom natječaju za stručnu suradnicu – logopedinju (m/ž) 
Izvjestiteljica po ovoj točki je ravnateljica Vesna Rusijan. 
 
Ravnateljica je rekla da na ponovljeni natječaj za stručnu suradnicu – logopedinju nije pristigla niti jedna 
zamolba. 
 
Bez rasprave 
jednoglasno je s pet glasova „ZA“ donesene odluka da se natječaj ponovno objavi. 
 
Ad.7.) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za spremačicu na određeno vrijeme s pola 
radnog vremena m/ž, 1 izvršitelj/ica. 
Izvjestiteljica po ovoj točki je ravnateljica Vesna Rusijan. 
 
Ravnateljica je rekla da predlaže Upravnom vijeću da donese odluku o objavljivanju natječaja za 
spremačicu na pola radnog vremena m/ž obzirom da je spremačica u jednom Područnom vrtiću na 
dužem bolovanju. 
 
Bez rasprave 
jednoglasno je s pet glasova „ZA“ donesena odluka da se objavi natječaj za spremačicu na pola 
radnog vremena  (mž/) na određeno vrijeme. 
 
Ad.8.) Razno. (osvrt na rad Vijeća u tekućem mandatnom razdoblju 2014.-2018.) 
Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda je Predsjednik, g. Veljko Grković. 
 
Predsjednik je rekao da je u mandatnom razdoblju 17.10.2014. – 27.9.2018. ovo Upravno vijeće odradilo 37 

sjednica s prosječno 7 točaka dnevnog reda po sjednici . 
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Za usporedbu, u dva prijašnja  saziva (2006.-2010. i 2010.-2014.), održano je 30 sjednica po mandatnom 
razdoblju. 

Predsjednik je naveo nekoliko važnijih postignuća u mandatnom razdoblju ovog Upravnog vijeća 
2014./2015.g. 

-  U PV u Tinjanu i Karojbi počinje se s radom u jednoj cjelodnevnoj i jednoj poludnevnoj skupini. Do 
tada u PV u Tinjaju samo jedna cjelodnevna, a u PV u Karojbi samo jedna poludnevna skupina 

(zaposlene još dvije odgojiteljice ) 
- Rekonstruirao se vrtić u Pazinskim Novakima 
- Produženo radno vrijeme u Područnim vrtićima do 16/16,30 sati prema potrebi zaposlenih roditelja 

 

2015./2016.g.  

- zaposlen pedagog na puno radno vrijeme 
- provedena anketa - Procjena zadovoljstvom vrtića od strane roditelja (2015.) 

 

2016./2017.g. 

- Otvorena treća jaslička skupina u Pazinu 
- Ustrojena web stranica Vrtića 
- dobivena suglasnost za zapošljavanje logopeda,  
- provedena anketa - Procjena zadovoljstvom vrtića od strane djece 

 

2017./2018.g. 

- Provodi se cjelodnevni program  u Karojbi i Tinjanu u obije odgojne skupine (zaposlene još dvije 
odgojiteljice na neodređeno vrijeme), 

-  zaposlena administratorica na puno radno vrijeme. 
- Prijavljena rekonstrukcija zgrade pazinskog vrtića na projekt ruralnog razvoja. 
- Prijavljeni projekti izgradnje vrtića u Tinjanu i Gračišću 
- Provedena anketa - Procjena zadovoljstvom vrtića od strane radnika 
- 1.9.18. cjelodnevni program u Sv. Petru u Šumi i u drugoj odgojnoj skupini (zaposlena još jedna 

odgojiteljica) 

 
Predsjednik je zahvalio članovima i članicama Vijeća, ravnateljici i članicama stručne službe Vrtića na 
dosadašnjoj dobroj i uspješnoj suradnji. Predsjednik je također čestitao dosadašnjim članicama; 
predstavnici roditelja (Suzani Jašić) i predstavnici odgojiteljica Vrtića  (Renati Demark) na izboru za novi 
saziv Upravnog vijeća za mandatno razdoblje 2018.-2022.g. 
 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

KLASA: 003-06/18-01/10 
URBROJ: 2163/01-09-18-2 
 
 
 

Zapisničarka:      Predsjednik Upravnog vijeća:  
      Gabrijela Krizmanić, tajnica                             Veljko Grković 
 
 
 
 


