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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 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u utorak, 
30.listopada 2018. s početkom u 16 sati u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin u Pazinu. 
 
Nazočni članovi i članice Upravnog vijeća: 

1. Veljko Grković, (predsjednik do izbora novog predsjednika ili predsjednice)  
2. Renata Demark, (članica – predstavnica odgojiteljica i stručnih suradnica) 
3. Suzana Jašić, (članica – predstavnica roditelja) 
4. Dano Červar, (član – imenovan Odlukom Gradonačelnika Grada Pazina) 
5. Hani Glavinić, (članica – imenovana Odlukom Gradonačelnika Grada Pazina) 
6. Vinko Stihović, (član – imenovan Odlukom Gradonačelnika Grada Pazina) 

 
 

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

 
Sjednicom predsjedava g. Veljko Grković,  Predsjednik Upravnog do izbora novog predsjednika ili 
predsjednice Upravnog vijeća. 
Predsjednik je pozdravio prisutne, čestitao na izboru i imenovanju članova i članica u Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, zaželio im dobrodošlicu i uspjeh u radu u narednom mandatu 2018.-
2022.g.  
Prije nastavka rada sjednice Predsjednik je istakao bitna postignuća rada Upravnog vijeća u proteklom 
mandatu od 2014.-2018.g. 
Predsjednik je rekao da je odrađeno ukupno 37. sjednica Upravnog vijeća.  
Kao bitna postignuća, osim redovnih zadaća iz Statuta Vrtića, Predsjednik je naveo: uvođenje 
cjelodnevnih programa i rad u dvije odgojne skupine u PV u Tinjanu i Karojbi, te od 1.9.2018. i u PV u 
Sv. Petru u Šumi; zapošljavanje pedagoginje na puno radno vrijeme; zapošljavanje administrativne 
djelatnice te dodatnih odgojiteljica u PV u Karojbi, Tinjanu, Sv. Petru u Šumi; otvaranje nove (treće) 
jasličke skupine u Pazinu; odobrenje zapošljavanja logopeda na puno radno vrijeme; prijava projekta 
rekonstrukcije zgrade „pazinskog gornjeg vrtića“  na natječaj Fonda za ruralni razvoj…. 
 
Nakon kraćeg izlaganja predsjednik je nastavio s vođenjem sjednice. Utvrdio je 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 članova Upravnog vijeća za mandatno razdoblje 2018.-2022. te izbor predsjednika/ce i 
zamjenika/ce predsjednika/ce Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin 

2. Verifikacija Zapisnika s 37. sjednice Upravnog vijeća 
3. Razmatranje pristiglih zamolbi i rješavanje natječaja za dvije odgojiteljice na određeno vrijeme 
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4. Razmatranje pristiglih zamolbi i rješavanje natječaja za stručnjakinju edukacijsko-rehbilitacijskog profila 
na određeno vrijeme  

5. Razmatranje pristiglih zamolbi i rješavanje natječaja za dvije spremačice na određeno vrijeme  
6. Razmatranje pristiglih zamolbi i rješavanje natječaja za logopedinju na neodređeno vrijeme  
7. Razmatranje evidencije prisutnosti djece do 16/16,30 sati u Područnim vrtićima u Sv. Petru u Šumi i 

Pazinskim Novakima  te donošenje Odluke o radnom vremenu. 
8. Razno. 

 

Na dnevni red sjednice nije bilo primjedbi te je Dnevni red jednoglasno s pet glasova „ZA“ 
prihvaćen. 
 
Ad.1.) Verifikacija članova Upravnog vijeća za mandatno razdoblje 2018.-2022. te izbor predsjednika/ce i 

zamjenika/ce predsjednika/ce Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin 

 
Predsjednik je pozvao prisutne izabrane i imenovane članove i članice Vijeća  da se predstave i da 
ispune i potpišu Izjavu o postojanju/ne postojanju sukoba interesa sukladno članka 80. Zakona o javnoj 
nabavi NN 120/16.). 
 
Članica Hani Glavinić se predstavila kao ing. građevine, zaposlena u projektnom birou u Rovinju, 
članica Gradskog vijeća Grada Pazina, 
 
Član Vinko Stihović se predstavio kao umirovljeni prosvjetni djelatnik koji je u prosvjeti radio 38 godina 
i osam godina u kulturnim djelatnostima. Bio je predsjednik Stranke umirovljenika, sada je član odbora i 
komisija Gradskog vijeća Grada Pazina i član Udruge umirovljenika. 
 
Član Dano Červar se predstavio kao zaposlenik Bina-Istre d.o.o. Pula od 1986.g., 12 godina bio je 
načelnik Općine Tinjan, u Upravnom vijeću je predstavnik Područnih vrtića. 
 
Članica Suzana Jašić se predstavila kao vlasnica obrta za poslovno savjetovanje, vijećnica u 
Gradskom vijeću Grada Pazina, predstavnica roditelja u ovom Vijeću, majka dvoje djece. 
 
Članica Renata Demark se predstavila kao odgojiteljica ove ustanove, ovo joj je drugi mandat kao 
članici Upravnog vijeća. 
 
Predsjednik je utvrdio  da je sjednica konstituirana te zatražio od novoimenovanih članova i članica da 
predlože kandidata za predsjednika Upravnog vijeća. 
 
Renata je predložila Dana Červara kao kandidata za predsjednika. Dano Čerar  se zahvalio ali je zbog 
poslovnih obveza odbio kandidaturu. 
 
Dano Červar je preložio Hani Glavinić. 
Suzi Jašić predlaže sa predsjednik/ca bude osoba iz prošlog mandata i žao joj je da je Dano Červar 
odbio te predlaže Renatu Demark. 
 
Hani Glavinić prihvaća prijedlog da ona bude kandidatkinja za predsjednicu.   
Vinko Stihović podržava prijedlog da Hani Glavinić bude kandidat za predsjednicu. 
 
Predsjednik je pozvao da se najprije glasa za kandidatkinju HANI GLAVINIĆ a onda za kandidatkinju 
RENATU DEMARK. 
Kandidatkinja HANI GLAVINIĆ je dobila tri glasa „ZA“, dva  glasa „PROTIV“. 
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Kandidatkinja RENATA DEMARK je dobila dva glasa „ZA“ i tri glasa „PROTIV“. 
 
Predsjednik je konstatirao da je za predsjednicu u narednom mandatu izabrana HANI GLAVINIĆ. 
 
Za zamjenicu je Hani Glavinić predložila članicu RENATU DEMARK. Međutim, članica Renata Demark 
nije prihvatila kandidaturu. Navela je da je bila zamjenica u prošlom mandatu i predlaže da to bude 
netko drugi. Hani Glavinić je tada predložila člana VINKA STIHOVIĆA. Vinko Stihović je prihvatio 
kandidaturu. Dano Červar je predložio članicu SUZANU JAŠIĆ ali je članica Suzana Jašić odbila 
kandidaturu. 
 
Obzirom da nije bilo daljnjih prijedloga Predsjednik je dao na glasanje da član Vinko Stihović bude 
zamjenik Predsjednice. 
 
Sa tri glasa „ZA“ i dva glasa „PROTIV“ izabran je VINKO STIHOVIĆ za zamjenika Predsjednice. 
 
Sukladno Statutu Vrtića, nakon izbora predsjednice i zamjenika predsjednice sjednicu je nastavila voditi 
HANI GLAVINIĆ, novoizabrana Predsjednica Upravnog vijeća  a dosadašnji predsjednik se zahvalio, 
zaželio uspješan rad i napustio sjednicu. 
 
Ad.2.) Verifikacija Zapisnika s 37. sjednice Upravnog vijeća 

 

Predsjednica Upravnog Vijeća, Hani Glavinić, (dalje: Predsjednica) rekla je da su svi članovi i članice 
dobili Zapisnik s prethodne sjednice.  
Obzirom da nije bilo primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice prešlo se na glasanje. 
Zapisnik je verificiran s tri glasa „ZA“ i dva glasa „SUZDRŽANA“. 
 
Ad.3.) Razmatranje pristiglih zamolbi i rješavanje natječaja za dvije odgojiteljice na određeno vrijeme 

 
Izvjestiteljica po ovoj točki je ravnateljica Vesna Rusijan. 
Natječaj za dvije odgojiteljice na određeno vrijeme, radi zamjene za odsutne radnice, bio je objavljen  
2.listopada 2018.do 10.lstopada 2018. Na natječaj je pristiglo sedam zamolbi odgojiteljica. Prema 
uobičajenom redoslijedu „prvenstva“, prema kriteriju najduljeg staža u našoj ustanovi, ravnateljica 
predlaže da se na navedena mjesta prime:  
Sonja Prodan Nežić kao zamjena za D. Paladin i Ivana Ivančić kao zamjena za M. Ladavac/ T. Zaharija. 
 
Bez rasprave je jednoglasno s pet glasova „ZA“ prihvaćen prijedlog ravnateljice te je u tom 
smislu donesena odluka. 
 
 
Ad.4.) Razmatranje pristiglih zamolbi i rješavanje natječaja za stručnjakinju edukacijsko-rehbilitacijskog 
profila na određeno vrijeme  
 

Izvjestiteljica po ovoj točki je ravnateljica Vesna Rusijan. 
Natječaj za stručnu suradnicu edukacijsko-rehabilitacijskog profila na određeno vrijeme radi zamjene za 
J. Jelenić, bio je objavljen  2.listopada 2018.do 10.lstopada 2018. Na natječaj su pristigle dvije zamolbe. 
Ravnateljica predlaže da se na radno mjesto stručne suradnice edukacijsko-rehabilitacijskog profila 
primi TEREZA GLUČINA RAVNIK, magistrica edukacijske rehabilitacije koja već radi u ovom Vrtiću po 
Ugovoru o radu do 60 dana. 
 
Bez rasprave je jednoglasno s pet glasova „ZA“ prihvaćen prijedlog ravnateljice te je u tom 
smislu donesena odluka. 
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Ad.5.) Razmatranje pristiglih zamolbi i rješavanje natječaja za dvije spremačice na određeno vrijeme  
Izvjestiteljica po ovoj točki je ravnateljica Vesna Rusijan. 
 
Natječaj za dvije spremačice na određeno vrijeme s pola radnog vremena radi zamjene za K. Zović i A. Opatić 
bio je objavljen 2.listopada 2018.do 10.lstopada 2018. Na natječaj su pristigle dvije zamolbe radnica koje 
već koda nas rade po Ugovoru o radu na određeno vrijeme.  
Ravnateljica predlaže da se na radno mjesto spremačice na određeno vrijeme s pola radnog vremena 
kao zamjena za K. Zović primi Loreta Krnjus, a da se na radno mjesto spremačice kao zamjena za A. 
Opatić primi Danijela Gubić. 
 

Bez rasprave je jednoglasno s pet glasova „ZA“ prihvaćen prijedlog ravnateljice te je u tom 
smislu odnesena odluka. 
 
Ad.6.) Razmatranje pristiglih zamolbi i rješavanje natječaja za logopedinju na neodređeno vrijeme  

Izvjestiteljica po ovoj točki je ravnateljica Vesna Rusijan. 
 
Ravnateljica je rekla da se ponovno niti jedna osoba nije javila na objavljeni natječaj. 
 
Nakon kraće  rasprave, jednoglasno je s pet glasova „ZA“,  donesena odluka da se natječaj ponovno 
objavi te da se Upravni odjel Grada Pazina podsjeti na, od Vrtića  upućeni dopis, vezano za bolje uvjete 
natječaja (rješavanje stambenog pitanja) kod objave natječaja za stručnu suradnicu – logopedinju.   
 
Ad.7.) Razmatranje evidencije prisutnosti djece do 16/16,30 sati u Područnim vrtićima u Sv. Petru u Šumi i 
Pazinskim Novakima  te donošenje Odluke o radnom vremenu. 
 
Izvjestiteljica po ovoj točki je ravnateljica Vesna Rusijan. 
 
Ravnateljica je obrazložila da je stručna služba Vrtića na početku pedagoške godine uputila upitnik roditeljima 
djece polaznika Vrtića o potrebnom radnom vremenu nakon 15,30 sati (do 16,00 ili 16,30 sati). Na temelju 
rezultata upitnika radno vrijeme u Područnom vrtiću u Sv. Petru u Šumi i PV u Cerovlju (Pazinski Novaki) je 
trenutno  od 6,30 do 16,30 sati.  
Odgojiteljice u tim PV imale su obavezu voditi evidenciju o točnom vremenu kada su djeca otišla iz Vrtića. Na 
temelju evidencije utvrđeno je da svega dvoje do najviše petero djece ostaju u Vrtiću do 16,30 sati. Odgojiteljica 
koja dolazi u drugu smjenu dolazi pola sata kasnije na posao kako bi ostala u vrtiću do 16,30 čime se, tzv. 
„preklop“ – vrijeme koje obe odgojiteljice zajednički provedu u skupini i kada su sva djeca u skupini, smanji za 
pola sata.  
Ravnateljica predlaže da, počevši od 6.studenoga 2018.g. radno vrijeme u PV u Sv. Petru u Šumi i PV u 
Cerovlju (Pazinski Novaki) bude 6,30-16,00 sati. 
 
Uz kraću raspravu jednoglasno je s pet glasova „ZA“ podržan prijedlog ravnateljice te je u tom smislu 
donesen Zaključak. 
 
Sjednica je završila u 17,45 sati. 
 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

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

Zapisničarka:      Predsjednica Upravnog vijeća:  
      Gabrijela Krizmanić, tajnica                                     Hani Glavinić 


