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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 11. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održanoj u ponedjeljak, 26.kolovoza  2019. s 
početkom u 16 sati uDječjem 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. Patricija Jedrejčić, voditeljica računovodstva 
4. Alen Rosić, načelnik Općine Karojba 

 
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 10. sjednice Upravnog vijeća 
2. Izvještaj o Financijskom poslovanju Vrtića za razdoblje siječanj-lipanj 2019. 
3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za brušenje i lakiranje parketa te obavijest o tekućem 

održavanju tijekom srpnja i kolovoza 2019.   
4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na postupak izrade projekta rušenja i plana armature 

za projekt „Rekonstrukcije zgrade vrtića u ul. Prolaz O. Keršovanija 1, Pazin“ 
5. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o radu na temelju objavljenih natječaja za: 

- dvije  odgojiteljice (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom  
- jednu kuharicu (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom 

6. Razmatranje dopisa Općine Karojba vezano uz zapošljavanje trećeg odgajatelja – osobnog 
pomagača djetetu s teškoćama u  razvoju 

7. Razmatranje problematike zapošljavanja trećeg odgojitelja u skupinama s djecom s teškoćama u 
razvoju 

8. Razno. 
 
 
Ravnateljica traži nadopunu dnevnog reda na način iza točke 7. dolazi točka 8. i 9. koje glase 
8.Donošenje odluke o objavi  natječaja za odgojiteljicu na neodređeno vrijeme s punim ranim 
vremenom (m/ž) – 1 izvršiteljica 
9. Obavijest o objavi natječaja LAGURA za nabavku potrebne opreme za kuhinju u Matičnom 
vrtiću u Pazinu 
 
Točka 8. Razno postaje točka 10. Razno 
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Jednoglasno je spet glasova „ZA“ prihvaćen dnevni red sjednice s nadopunom. 

 
Ad.1.) Verifikacija Zapisnika s10. sjednice Upravnog vijeća 
 

Na Zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća nema primjedbi te je  Zapisnik verificiran jednoglasno s 
petglasova  „ZA“. 
 

Predlaže se i prihvaća prijedlog da se rad sjednice nastavi sa 6. točkom dnevnog reda vezano za rad 
Područnog vrtića u Karojbi obzirom da na sjednici prisustvuje načelnik Općine Karojva, g. Alen Rosić. 
 
Ad.6. ) Razmatranje dopisa Općine Karojba vezano uz zapošljavanje trećeodgojiteljice – osobne 
pomagačice djetetu s teškoćama u  razvoju 
 
Izvjestitelji: Vesna Rusijan, ravnateljica  i Alen Rosić, načelnik Općine Karojba 
 

Ravnateljica obrazlaže kako su u većini odgojnih skupina upisana djeca s određenim odstupanjima u 
razvoju. To su djeca s  težim i lakšim teškoćama u razvoju. Manji broj djece ima  Rješenje prvostupanjskog tijela 
vještačenja, pojedina  djeca su u postupku donošenja Rješenja prvostupanjskog tijela vještačenja  a veći broj 
djece ne posjeduje nikakvu medicinsku dokumentaciju.  Za rad s takvom djecom potreban je dodatni stručni 
kadar (edukator-rehabilitator, logoped, dodatni odgojitelj).  
 

U Matičnom vrtiću u Pazinu u jednu odgojnu skupinu smješteno je dijete sa specifičnim razvojnim 
poremećajem, kojege je nadležna komisija ocijenila kao teži poremećaj, stoga je u toj odgojnoj skupini potrebna 
treća odgojiteljica. 
 

U Područnom vrtiću u Karojbi u obije skupine smješteno je po jedno dijete s teškoćama u razvoju. 
Zaključkom Općinskog vijeća, Općina Karojba osigurava rad dodatne treće odgojiteljice u skupini. Treća 
odgojiteljica će djelomično boraviti u jednoj a djelomično u drugoj odgojnoj skupini u vrijeme kada u tim 
skupinama, u skraćenom radu, borave djeca s teškoćama. 
 

Načelnik Općine Karojba, koji je prisustvovao sjednici UV, tražio je da se, zapošljavanjem treće 
odgojiteljice, primi u vrtić određeni dodatni broj djece koja su Konačnom odlukom u upisu u pedagošku 
2019./2020.g. ostala ispod crte rang liste upisa. 
 

Načelnik Općine Karojba se zahvalio što je uvažen te je napustio rad sjednice. 
 
Nakon dužeg razmatranja Upravno vijeće donosi: 

1.  Zaključak o davanju suglasnosti za zapošljavanje dodatne dvije odgojiteljice za dvije odgojne 
skupine u koje su integrirana djeca s težim teškoćama u razvoju i to jedna odgojiteljica za  
Matični vrtić u Pazinu i jedna odgojiteljica za   Područni vrtić u Karojbi. 

2. Odluku o prijemu dvoje djece u Područni vrtić u Karojba odnosno prvo dvoje djece koja se 
nalaze ispod crte rang-liste neupisane  djece za Područni vrtić u Karojbi.  

 
Ravnateljica predlaže da se rad sjednice nastavi sa sedmom točkom dnevnog reda obzirom da su šesta i sedma 
točka dnevnog reda „povezane“. 
 
 
Ad.7.) Razmatranje problematike zapošljavanja treće odgojiteljice u skupinama s djecom s teškoćama u 
razvoju 
 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 

Udruga „Hoću-Mogu“ može osigurati rad asistenta (pomoćnika u radu) za djecu koja su članovi 
navedene Udruge. S tom udrugo smo ranijih godina surađivali na različite načine, a u prijašnje dvije  pedagoške 
godine uz pomoć te udruge smo osiguravali asistente djeci u Područnom vrtiću u Pazinskim Novakima i u Karojbi. 
Ove pedagoške godine Udruga može osigurati pomoćnika u radu za jedno dijete polaznika Područnog vrtića u 
Tinjanu. 
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Za djecu s teškoćama za koju Udruga ne može osigurati pomoćnika potrebna je treća odgojiteljica u 
skupini. 

Tijekom rujna održat će se koordinacija Gradonačelnika Grada Pazina  i načelnika pripadajućih Općina 
na kojoj će se razgovarati o uključivanju u rad treće odgojiteljice u skupini što će ujedno biti osnova za sklapanje 
Izmjena i dopuna Sporazuma o financiranju djelatnosti Vrtića za ped.2019./2020.g.  

Uključivanje treće odgojiteljice u skupinu s djecom s teškoćama je vrlo bitno za kvalitetniji rad odgojne 
skupine. 

Postavlja se pitanje na koji način će se uskladiti potreba za  kvalitetnim  radom Vrtića uvođenjem 
novih zapošljavanja sa nastojanjem da se radnicima Vrtića poveća plaća. 

 
Nakon diskusije utvrđeno je da se svi trebamo angažirati u pronalaženju pravih rješenja. 

 
Ad.2.)Izvještaj o Financijskom poslovanju Vrtića za razdoblje siječanj-lipanj 2019. 
 
Izvjestiteljica: Patricija Jedrejčić 
 
Ostvareni prihodi  Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin za I-VI/2019. g. iznose 5.990.799  kn, odnosno indeks 101,8  

u odnosu na proteklu godinu.  

AOP 045 - indeks 96,1 

Smanjenje indeksa prihoda odnosi se na naplatu prihoda iz nenadležnih proračuna (proračuni Općina potpisnica 
Sporazuma o sufinanciranju djelatnosti Vrtića). U prvih šest mjeseci nije ostvarena potpuna realizacija 
podmirivanja rashoda za plaću Općine Sv. Petar u Šumi i Općine Gračišće. 

AOP 105 - indeks 107,7 

Na kontima 6526  bilježe se prihodi od roditeljskih uplata. Veći prihodi u 2019. u odnosu na 2018. odnose se na 
veći broj polaznika Vrtića i redovno plaćanje sufinanciranja mjera od Grada Pazina. Prihodi se bilježe u trenutku 
naplate pa ovise o dinamici plaćanja računa. 

AOP 130 - indeks 102,2 

Prihodi iz nadležnog proračuna odnose se na prihode iz Grada Pazina po osnovi plaća i prava djelatnika. Prihodi 
su porasli za nominalno 50.317 kuna jer prate rashode za plaće koji su porasli u prvih šest mjeseci 2019. u 
odnosu na prvih šest mjeseci 2018. godinu 

Bilješke br. 2. uz  Obrazac PR-RAS  

Rashodi 

AOP 148 

Ostvareni rashodi poslovanja iznose 5.865.223 kuna, odnosno indeks 104,9 u odnosu na proteklu godinu. 

AOP 149 

Rashodi za zaposlene – indeks 102,4 

Povećanje rashoda za zaposlene odnosi se na  povećanje osnovice plaće  od 1.1.2019. za 1,8% (udio u 
izjednačavanju osnovice iz 2008. godine, povećanje od 2649,50 na 2698,07 kn) 

AOP 160 

Materijalni rashodi  

Materijalni rashodi  indeks -  109,3 
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Materijalni rashodi su viši  u odnosu na proteklu godinu u nominalnom iznosu od 170. 957 kn.  

AOP 162-165 - Naknade troškova zaposlenima indeks 115,7 

Odnose se na povećanje rashode za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika financirano iz 
projekta Erasmus +. 

AOP 166 -  Rashodi za materijal i energiju indeks 104,8 

Povećani su rashodi za nabavu potrošnog materijala za grupe te uredskog materijala, povećani su rashodi za 
hranu. 

AOP 174  - Rashodi za usluge indeks 111,8 

Na povećanje rashoda za usluge najviše utječe povećanje rashoda za komunalne usluge koje su značajno 
poskupile u odnosu na isti period protekle godine. 

AOP 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja indeks 158,8 

Odnose se na veći iznos rashoda za sjednice Upravnog vijeća (veći broj sjednica u odnosu na isto razdoblje 
2018.); odnosno navedeni rashodi ovise o dinamici provedbe i angažiranosti pojedinog rashoda u redovnom 
poslovanju. 

AOP - Financijski rashodi indeks 224,80 

Nominalno povećanje iznosi 468,00 kuna i odnosi se na bankarske naknade za plaćanje računa Erasmus u 
inozemstvu. 

Bilješka 3. Rezultat 

Za period I-VI/2019. Vrtić ima pozitivan financijski rezultat od 483.381 kuna. Višak prihoda sastoji se od viška 
prihoda nad rashodima u iznosu od 107.826  kuna te višku prihoda iz 2018. godine u iznosu od 375.555 kuna.  

Višak prihoda raspodijelit će se tokom razdoblja za rashode prema financijskom planu. 

II Bilješke br. 2. uz obrazac Obveze 

Bilješka 1. 

Obveze Vrtića na dan 30.6. 2019. iznose 124.774 kn i odnose se na obveze prema dobavljačima. 
Sve obveze prema dobavljačima podmirene su   po dospijeću valute plaćanja. 
 

Na kraju Izvještaja Patricija Jedrejčić je dodala stanje dugovanja Općina prema Vrtiću odnosno Gradu 
Pazinu na današnji dan.  

Općina Gračišće duguje dvije rate mjesečnog iznosa za plaće radnika a Općina Sv. Petar u Šumi duguje 
jednu ratu i 1/3 druge rate mjesečne uplate za plaće radnika. 
 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je s pet glasova „ZA“ usvojen Financijski izvještaj Vrtića za 
period siječanj-lipanj 2019.g. 
 
A.3.) Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za brušenje i lakiranje parketa te obavijest o tekućem 
održavanju tijekom srpnja i kolovoza 2019.   
 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
U okviru investicijskih i tekućeg održavanja tijekom srpnja i kolovoza  2019. odrađeni su slijedeći radovi: 
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1. brušenje i lakiranje parketa u dvije odgojne jasličke skupine u Pazinu (Prstići i Loptići) prema ponudi 
Parketara Maria Perkovića iz Kanfanara, Brajkovići 17, OIB: 92536551512 .  Cijena ponude 16.454,62 

kn (s PDV- om). 

2. obavljeni su fasaderski radovi na zgradi jaslica (od strane Prstića). Sanirani su derutni zidovi i farbani u 
dva sloja. Ponuda Obrta za završne radove Breščić Matina, Zarčje. Ponuda 7.350,00 

3. obavljeni su izolaterski radovi Obrtnika Izolater Rade iz Pazina na zgradi jaslica. Ponuda 2.500,00 
 
Osim navedenoga nabavljen je klima uređaj za  kuhinju Matičnog vrtića u Pazinu. 
U Područnom vrtiću u Motovunu saniran je krov, ofarbani su zidovi. 
 
U Društvenom centru „Veli Jože“, u koji se planira smjestit četiri odgojne skupine, u vremenu dok traje 

rekonstrukcija Vrtića, nabavljena su nova ulazna vrata, zaštitna ograda na prozorima, nabavljena je nova priručna 
kuhinja… 

Sukladno Statutu Vrtića za nabavu roba i radova od 10.000 do 30.000 kn potrebna je suglasnost 
Upravnog vijeća te ravnateljica traži suglasnost za točku 1.  

 
Jednoglasno je s pet glasova „ZA“ donesen Zaključak o davanju suglasnosti vezano za točku 1. 

ove točke dnevnog reda. 
 
Ad.4.) Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na postupak izrade projekta rušenja i plana armature 
za projekt „Rekonstrukcije zgrade vrtića u ul. Prolaz O. Keršovanija 1, Pazin“ 
 
 Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 

Ravnateljica traži od Upravnog vijeća suglasnost na poslove   izrade projekta rušenja i plana armature 
za projekt „Rekonstrukcije zgrade vrtića u ul. Prolaz O. Keršovanija 1, Pazin“ Ureda za projektiranje Tirant iz 
Žminja, OIB: 18701940875. Cijena ponude 17.000,00 kn. 
 Naime, prilikom potpisivanja ugovora s izvođačem radova za rekonstrukciju zgrade Vrtića ustanovljeno 
je da u projektnoj dokumentaciji nedostaje projekt rušenja i plana armature te je isti bilo potrebno hitno naručiti. 
 Projekt je naručen od strane tvrtke Tirant iz Žminja po cijeni od 17.000 kn. 
 

Jednoglasno je s pet glasova „ZA“ donesen Zaključak o davanju suglasnosti na poslove izrade 
projekta rušenja i plana armature za projekt „Rekonstrukcije zgrade vrtića u ul. Prolaz O. Keršovanija 1, 
Pazin“ Ureda za projektiranje Tirant iz Žminja, OIB: 18701940875. po cijeni od 17.000 kn. 
 
 
Ad.5.) Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o radu na temelju objavljenih natječaja za: 

- dvije  odgojiteljice (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom  
- jednu kuharicu (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom 

 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 

Članovi i članice Vijeća dobili su na uvid Tablicu kandidatkinja i kandidata za objavljene natječaje za 
odgojiteljice i kuharicu. 

Na natječaj za odgojiteljice pristiglo je osam zamolbi odgojiteljica. 
Prema dužini radnog staža u Vrtiću, ravnateljica predlaže da se Jelena Majcan primi na zamjenu 

za Renatu Šestan, odnosno Terezu Runko Stojšić, a da se radno mjesto odgojiteljice na  rok do kraja 
ped.2019./2020.g. primi Helena Koraca. 
 

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

Na natječaj za radno mjesto kuharice na određeno vrijeme pristiglo je pet zamolbi. Između kandidatkinja 
i kandidata ravnateljica predlaže da se na radno mjesto kuharice na određeno vrijeme, najdulje do povratka 
Nikoline Šuperina Dujanić,  primi Livija Ujčić, kuharica  iz Pazin. 

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

odluka. 
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Ad.8.) Donošenje odluke o objavi  natječaja za odgojiteljicu na neodređeno vrijeme s punim ranim 
vremenom (m/ž) – 1 izvršiteljica 
 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 

Ravnateljica obrazlaže da je odgojiteljica K. Brezac podnijela Zahtjev za sporazumnim prekidom radnog 
odnosa, zbog prelaska na rad u drugi vrtić bliže mjestu stanovanja, te ravnateljica traži od Upravnog vijeća da 
donese odluku o objavi natječaja za jednu odgojiteljicu na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom. 
 

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

Ad.9.)  Obavijest o objavi natječaja LAGURA za nabavku potrebne opreme za kuhinju u Matičnom 
vrtiću u Pazinu 
 

 Ravnateljica obavještava članove i članice Vijeća o namjeri prijave Vrtića na natječaj LAGURA za Mjeru 
3. Poticanje povećanje potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama zbog nabavke potrebne kuhinjske 
opreme za Matični vrtić u Pazinu. 
 Čim bude spremna potrebna dokumentacija, Vrtić će tražiti suglasnost od Upravnog vijeća za prijavu na 
natječaj. 

Članovi i članice Vijeća su načelno suglasni s prijavom na navedeni natječaj  te će po primitku potrebne 
dokumentacije izdati suglasnost. 

 
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 

      


