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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 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održanoj u četvrtak, 4. srpnja  2019. s 
početkom u 16 sati u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin 
 
Nazočni članovi i članice Upravnog vijeća: 

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

 
 

Ostali nazočni: 
1. Vesna Rusijan, ravnateljica 
2. Gabrijela Krizmanić, tajnica i  zapisničarka na sjednici 
3. Gordana Trošt-Lanča, Predsjednica Povjerenstva za upise 

 
Sjednicom predsjedava Hani Glavinić,  Predsjednica Upravnog vijeća (dalje: Predsjednica). 
 
Predsjednica  pozdravlja prisutne, utvrđuje da sjednici prisustvuju svi članovi Upravnog vijeća Vrtića 
 
Predsjednica predlaže.  
 
Dnevni red:  

1. Verifikacija Zapisnika s 9.sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje pristiglih prigovora na Privremenu rang listu upisa u ped.2019./2020.g.i donošenje 

Odluke o konačnoj rang listi upisa u ped. 2019./2020.g. 
3. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.g.  
4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za kuharicu na određeno vrijeme s punim radnim 

vremenom.  
5. Razno. 

 
 
Ravnateljica traži nadopunu dnevnog reda na način da točka 4. glasi: 

4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za 
a)  kuharicu (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršiteljica 
b) odgojiteljicu na određeno vrijeme s punim ranim vremenom radi zamjene za bolovanje – 1 

izv. 
c) odgojiteljicu na odr. vrijeme s punim ranim vremenom na rok do kraja ped. 2019./2020.g. – 1 

izv. 
 
 

 
 
Jednoglasno je s pet  glasova „ZA“ prihvaćen dnevni red sjednice s nadopunom. 

 
Ad.1.) Verifikacija Zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća 
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Na Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća nema primjedbi te je  Zapisnik verificiran jednoglasno s pet  
glasova  „ZA“. 
 

 
Ad.2.) Razmatranje pristiglih prigovora na Privremenu rang listu upisa u ped.2019./2020.g.i donošenje 
Odluke o konačnoj rang listi upisa u ped. 2019./2020.g. 
 
Izvjestiteljica Gordana Trošt – Lanča 
 

U roku za podnošenje prigovora na Privremenu rang listu, koja je objavljena 12.lipnja 2019., pristiglo je 14 
prigovora. 

Izvjestiteljica je obrazlagala svaki prigovor pojedinačno te je članovima i članicama Vijeća predlagala 
konačno Rješenje za svaki prigovor pojedinačno. 

Nakon obrazlaganja svakog prigovora predsjednica je pozivala da se članovi Vijeća izjasne za svaki 
prigovor pojedinačno. 

 

Broj. 
Prig. 

Šifra zahtjeva za upis Status nakon glasovanja Rezultati glasovanja 

1 DR-160618-P Prigovor se odbija i potvrđuje se Privremene 
rang lista 

S četiri glasa „ZA“ i jednim 
„SUZDRŽANIM“ glasom 

2 SH-180418-P Prigovor se odbija i potvrđuje se Privremene 
rang lista 

S pet glasova „ZA“ 

3 LK-140818-P Prigovor se odbija i potvrđuje se Privremene 
rang lista 

S četiri glasa „ZA“ i jednim 
„SUZDRŽANIM“ glasom 

4 LJ-241016-P Prigovoru se udovoljava S pet glasova „ZA“ 
5 DŠ-030214-G Prigovor se odbija i potvrđuje se Privremene 

rang lista 

S pet glasova „ZA“ 

6 AP-091113-S(P) Prigovoru se djelomično udovoljava S pet glasova „ZA“ 
7 SL-020915-K Prigovoru se udovoljava S pet glasova „ZA“ 
8 NU-311016-S Prigovoru se djelomično udovoljava S pet glasova „ZA“ 
9 LK-031016-S Prigovoru se djelomično udovoljava S pet glasova „ZA“ 
10 NI-210314-P Prigovor se odbija i potvrđuje se Privremene 

rang lista 

S pet glasova „ZA“ 

11 MK-020916-M Prigovor se odbija i potvrđuje se Privremene 
rang lista 

S pet glasova „ZA“ 

12 AS-141014-G Prigovor se odbija i potvrđuje se Privremene 
rang lista 

S pet glasova „ZA“ 

13 VŠ-270217-C Prigovoru se udovoljava S pet glasova „ZA“ 
14 LR-080317-C Prigovoru se djelomično udovoljava S pet glasova „ZA“ 
 

Odluka Vijeća po svakom prigovoru bit će uvrštena u Odluku o konačnoj rang listi koja će biti objavljena 
5.srpnja 2019. a pojedinačno roditeljima će se dostaviti Rješenja na prigovore.  

 Rješenja  Upravnog vijeća su konačna. 
 
 
Ad. 3.) Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.g.  
 

Izvjestiteljica je Vesna Rusijan 
Ravnateljica podsjeća da je  na  9. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12.6.2019. donesen Prijedlog II.  

Izmjene i dopuna Financijskog plana za 2019.g. Prijedlog je  prihvaćen na  25. sjednici Gradskog vijeća Grada 
Pazina 27.6.2019.  

Prema propisanoj proceduri, u obvezi je Upravnog vijeća da donese II. izmjene i dopune Financijskog 
plana za 2019.g.  

Obzirom da nije bilo nikakvih  promjena u odnosu na Prijedlog s prethodne sjednice, bez rasprave, 
jednoglasno  se s pet glasova „ZA“ donose II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.g. 
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Ad.4.) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za 
a)  kuharicu (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršiteljica 
b) odgojiteljicu na određeno vrijeme s punim ranim vremenom radi zamjene za bolovanje – 1 

izv. 
c) odgojiteljicu na odr. vrijeme s punim ranim vremenom na rok do kraja ped. 2019./2020.g. – 1 

izv. 
d)  

Izvjestiteljica je Vesna Rusijan 
 

 Ravnateljica ističe potrebu donošenja odluke o objavljivanju natječaja za navedena radna mjesta: 
a) kuharicu (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršiteljica iz razloga što je 

jedna kuharica započela s bolovanjem radi komplikacija u trudnoći te je potrebno objavit natječaj za to 
radno mjesto 

b) odgojiteljicu na određeno vrijeme s punim ranim vremenom radi zamjene za bolovanje – 1 izv. 
Iz razloga što je jedna odgojiteljica započela s bolovanjem radi komplikacija u trudnoći te je potrebno 
objavit natječaj za to radno mjesto 

c) odgojiteljicu na odr. vrijeme s punim ranim vremenom na rok do kraja ped. 2019./2020.g. – 1 izv. 
Iz razloga što  Zaključkom načelnika  Općine Sv. Petar u Šumi KLASA: 601-01/19-0/01; URBROJ: 2163/03-04-

02-19-4 od 2. srpnja 2019. Općina Sv. Petar u Šumi osigurava financijske uvjete za rada Područnog vrtića u Sv. 
Petru u Šumi u drugoj cjelodnevnoj skupini za ped.2019./2020.g. te je potrebno objavit natječaj za radno mjesto 
odgojiteljice na rok 1.rujna 2019. do 31.kolovoza 2020.g.  

Jednoglasno je s pet glasova „ZA“ prihvaćen prijedlog ravnateljice te je u tom smislu donesena 
Odluka. 

 
Ad.5.) Razno  
 

Ravnateljica 
 je obavijestila članove i članice Vijeća o tijeku odvijanja radova u Društvenom centru Veli Jože u Pazinu (dalje: 
Društveni centar), odnosno pripremi za prihvat četiri vrtićke skupine iz „gornje“ zgrade Matičnog vrtića u Pazinu. 
 U tijeku je preseljenje dijela namještaja i didaktike iz postojećih soba (Zujalice, Iskrice, Listići, Mravići) u 
prostorije Društvenog centra. 

 Potrebno je obavit sljedeće radove: dokup snage el. energije, osigurati zatvaranje stubišta vratima, 
postavit zaštitu na prozore u sobama,  nabavit opremu za kuhinju i sanitarije... Navedeni radovi će se financirati 
djelomično iz sredstava Vrtića  a djelomično iz sredstava Grada Pazina. 
 Po prijedlogu članice Suzane Jašić, ugradit će se  dvije wc školjke za djecu (jednu u prizemlju  a 
jednu na katu Društvenog centra).  
 Ravnateljica  također daje obavijest o tijeku provedbe javne nabave za opremu. Trenutno se radi na 
prilagođavanju troškovnika opreme potrebama provedbe javne nabave. Objava  javne nabave za opremu planira 
se za sredinu kolovoza 2019. 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

KLASA: 003-06/19-01/07 
URBROJ: 2163/01-09-19-2 
 

Zapisničarka: Gabrijela Krizmanić  Predsjednica Upravnog vijeća:Hani Glavinić 

      


