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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 31. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u srijedu , 31.ožujka 2021. s početkom 
u 16,30  sati u zgradi Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u ul. Družbe sv. Ćirila i Metoda  1. 

Nazočne članice i član Upravnog vijeća: 

1. Hani Glavinić, (Predsjednica),  
2. Suzana Jašić, (članica),  
3. Vinko Stihović, (član) 
4. Renata Demark, (članica) 

 
Odsutan: Dano Červar 

Ostale nazočne: 

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

 

Sjednicu otvara Predsjednica Hani Glavinić (dalje: Predsjednica).  

Dnevni red:  

1. Sigurnost zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u ul. Družbe sv. Ćirila i Metoda 1 u Pazinu. 
2. Razno 
 

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

Ad.1.)Sigurnost zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u ul. Družbe sv. Ćirila i Metoda 1 u Pazinu. 
 
Uvodnu riječ daje ravnateljica Vesna Rusijan opisujući događaj oko urušavanja dijela stropne žbuke u 
sanitarijama na prvom katu zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin,u ul. Družbe sv. Ćirila i Metoda 1. 
Do urušavanja stropne žbuke promjera cca. 70 cm u djelu sanitarija na prvom katu (uz skupinu Hihotići) dogodilo 
se u srijedu, 24.ožujka 2021.g. u prijepodnevnim satima. 
Ravnateljica je odmah krenula u rješavanje problema. Konzultirala se s ing. Martinom Sinčić vezano za 
postupanje. Angažirala je soboslikarski obrt  radi sanacije prostora. Od petka popodne do nedjelje popodne 
postavljene su  gipsane ploča na stropovima u sanitarijama na prvom katu, u hodnicima na prvom katu i u 
spavaonici „Hihotića“.  Očišćeni su prostori, uređeni za redovan rad te su djeca i odgajtatelji  u ponedjeljak došli u 
sigurne uvjete za boravak i rad.   

Istoga dana pozvan je predstavnik instituta IGH iz Pule radi provjere stanja sigurnosti zgrade. U utorak, 30 ožujka 
Inženjer Radulović Dragan iz Instituta IGH Pula izvršio je vizualni pregled zgrade te utvrdio slijedeće : “Tijekom 
vizualnog pregleda dostupnih, vidljivih dijelova konstrukcije građevine: DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN, na k.č.2569, 
K.O. Pazin, građevine starosti više od 100 godina, obavljenog tokom današnjeg dana u prijepodnevnim satima, 
nisu uočeni nedostaci na nosivim i pregradnim zidovima u vidu pukotina i deformacija koji bi mogli utjecati na 
nosivost i stabilnost građevine u cjelini. Međukatne konstrukcije izvedene su kao drvena konstrukcija (drvene 
grede na određenom osovinskom razmaku, sa završnim slojem parketom a u podgledu brodski pod pričvršćen 
preko letava na nosive grede na većem dijelu objekta osim u sanitarnim čvorovima). Komentirati razloge 
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otpadanja stropne žbuke u sanitarnom čvoru (vlažnom prostoru) koji mogu biti uslijed dotrajalosti žbuke, vlažnosti 
sredine ali i mogućih deformacija nosivih drvenih greda koje prekoračuju dopuštene granice,  nije moguće do 
trenutka dok se ne provedu detaljniji istražni radovi na nosivoj konstrukciji kao i računska provjera nosivosti istih 
na osnovu podataka dobivenih istražnim radovima. 

Pripremni radovi za provedbu istraživanja sigurnosti zgrade nastavit će se 8. travnja 2021. kada će u Vrtić doći 
ing.građevine-  statičar koji će utvrditi što sve i kako treba obaviti ispitivanje, u kojem vremenskom  roku, te 
utvrditi da li je na zgradi moguća sanacija na način da se kasnije omogući daljnja dogradnja/rekonstrukcija 
zgrade. 

Na temelju nalaza Upravno vijeće će donijeti odluku o daljnjem postupanju. 
 
 
U petak, 26.ožujka 2021. ravnateljica je zaprimila e-mail majke djeteta skupine Hihotići vezano za događaj. Prije 
početka sjednice Vijeća ravnateljica  je zainteresirane roditelje provela zgradom i pokazala sanirani dio.  
 
U utorak, 30. ožujka ravnateljica je zaprimila Zahtjev radnika iz „donjeg“ vrtića za premještaj iz zgrade „donjeg“ 
vrtića u zgradu Društvenog centra „Veli Jože“, u kojem su prošle godine privremeno boravile  skupine iz „gornjeg“ 
vrtića.  
 
31. ožujka u 11 sati ravnateljica je sazvala sastanak s odgajateljima donjeg vrtića i uvažila njihovu zamolbu, koju 
će prenijeti Upravnom vijeću Vrtića, s prijedlogom da se preseljenje realizira nakon dobivanja suglasnosti 
nadležnog tijela uprave u Istarskoj županiji. 
 
 
Nakon podnošenja uvodnog izvještaja o nastanku štetnog događaja i obavljenim radnjama i sastancima, 
ravnateljice vodi članice i člana Vijeća u obilazak svih prostorija zgrade. 
Rad sjednice se nastavlja u odgojnoj skupini Mići meštri u prizemlju zgrade. 
 
Predsjednica otvara raspravu: 
 
Vinko Stihović:  
skreće pozornost na Sigurnosne protokole koje je Odgojiteljsko vijeće Vrtića donijelo 12.ožujka 2021.  i Zapisnik 
koji je potrebno sastaviti vezano za nastalu situaciju. Također savjetuje kako bi  kućni majstor Vrtića trebao 
redovito obilazit sve prostore vrtića kako bi se na vrijeme uočili sigurnosni problemi i nedostaci. 
 
Suzana Jašić: 
zgrada je zapuštena i oronula, te ne zadovoljava protupožarne uvjete sigurnosti. Izgled zgrade stvara dodatno 
nepovjerenje roditelja u sigurnost za njihovu djecu dok borave u vrtiću. 
Smatra da je učinjen propust kod upravljanja ovom kriznom situacijom obzirom da se nije pravodobno uputila 
potpuna informacija roditeljima vezano za nastanak događaja kao i informacija o postupanju.  
Potrebno je da se više poradi na kvalitetnijoj  i pravodobnoj komunikaciji  između ustanove i roditelja. Podržava 
potrebu preseljenja djece u nove prostore i potrebu za stručnim ispitivanjem  stanja zgrade. 
 
Renata Demark: 
Podržava sve do sada izneseno. Osobno joj teško pada odlazak iz zgrade ali smatra da treba preseliti rad u 
druge prostore radi sigurnosti djece i radnika.  
 
Hani Glavinić: 
Smatra da već sutra treba započeti s podnošenjem Zahtjeva za rad u novim uvjetima. Da se u  međuvremenu 
obavi stručno ispitivanje  međukatne konstrukcije i općeg stanja zgrade. Na temelju stručnih izvješća Upravno 
vijeće će donijeti odluku o daljnjim postupanjima. 
 
Ravnateljica predlaže da se Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije podnese 
zahtjev za izdavanje rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima u Društvenom centru „Veli Jože“ u Pazinu, 
154.Hrvatske brigade br.5,  na rok do 31. kolovoza 2021. 
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Zaključak: 
Nastavno na sve ranije navedeno, a u cilju prevencije, nalaže se stručnoj službi da nakon dobivanja 
suglasnosti nadležnog tijela uprave u Istarskoj županiji provede postupak preseljenja iz objekta na adresi 
ul. Družbe sv. Ćirila i Metoda 1 u Pazinu  u zgradu Društvenog centra „Veli Jože“ u Pazinu, ul. 
154.Hrvatske brigade br.5 dok se ne provedu detaljniji istražni radovi na nosivoj konstrukciji kao i 
računska provjera nosivosti istih na osnovu podataka dobivenih istražnim radovima. 
Zahtjev za početak rada u promijenjenim uvjetima podnosi  se na rok do 31. kolovoza 2021. 
 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

 
KLASA: 003-06/21-01/05 
URBROJ: 2163/01-09-21-2 

 

Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća 

Gabrijela Krizmanić     Hani Glavinić 

 

 

 


