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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 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održanoj u srijedu, 11.rujna  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) 

 
Ostali nazočni: 
1. Vesna Rusijan, ravnateljica 
2. Gabrijela Krizmanić, tajnica i  zapisničarka na sjednici 
3. Patricija Jedrejčić, voditeljica računovodstva 

 
 

Sjednicom predsjedava Hani Glavinić,Predsjednica Upravnog vijeća (dalje: Predsjednica). 
 
Predsjednica  pozdravlja prisutne, utvrđuje da sjednici prisustvuju tričlana Upravnog vijeća Vrtića što je dovoljno 
za  pravovaljano donošenje Odluka. 
 
Predsjednica predlaže. 
 
Dnevni red:  

1. Verifikacija Zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća 
2. Suglasnost za prijavu na natječaj LAGURA Istarski švoj“ za Mjeru 3. „Poticanje povećanja 

potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama“ u svrhu nabavke potrebne opreme za kuhinju 
Matičnog vrtića u Pazinu, prema projektu pod nazivom:“Ribicu jedemo – zdravo rastemo.“ 

3. Razno. 
 
 
Ravnateljica traži nadopunu dnevnog reda na način iza točke 2. dolazi točka 3. koja glasi 
3.Radno vrijeme Područnih vrtića 
 
Točka 3. Razno postaje točka 4. Razno 

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

 
Ad.1.) Verifikacija Zapisnika s11. sjednice Upravnog vijeća 
 

Na Zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća nema primjedbi te je  Zapisnik verificiran jednoglasno s tri 
glasa „ZA“. 
 
Ad.2.) Suglasnost za prijavu na natječaj LAGURA Istarski švoj“ za Mjeru 3. „Poticanje povećanja 
potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama“ u svrhu nabavke potrebne opreme za kuhinju 
Matičnog vrtića u Pazinu, prema projektu pod nazivom:“Ribicu jedemo – zdravo rastemo.“ 
 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan, ravnateljica i Patricija Jedrejčić, voditeljica računovodstva. 
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Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin prijavljuje se na  natječaj za Mjeru 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u 
odgojno obrazovnim ustanovama. Natječaj je objavljen 16.kolovoza 2019.g. od strane Lokalne razvojne strategije 
u ribarstvu „Istarski švoj“. Naziv projekta: „Ribicu jedemo, zdravi rastemo“. Krajnji rok za prijavu na natječaj je 4. 
listopada 2019. 

Kako bi se poboljšali uvjeti rada u centralnoj kuhinji Matičnog vrtića (Prolaz OtokaraKeršovanija 1, Pazin) 
planira se nabaviti sljedeća oprema: 

 PLINSKI PARNO-KONVEKCIJSKI APARAT S GENERATOROM PARE (za termičku obradu svih vrsta 
riba) 

 PLINSKA NAGIBNA PEČENJARA 80 L (za brodet, ragu od sipe i tjestenine sa ribom) 
 

S navedenom nabavkom, čija planirana vrijednost iznosi 170.000 kn (s PDV-om) planira se kvalitetnije 
opremiti kuhinju Matičnog vrtića u Pazinu i povećati potrošnju ribe i ribljih prerađevina u prehrani djece na način 
da se u jelovnike uključi riba i riblji proizvodi cca. dva puta tjedno. U cilju poticanja povećanog konzumiranja ribe i 
zdravije pripreme hrane poraditi će se na edukaciji i osvještavanju odgajatelja i roditelja o korisnosti ribe i 
proizvoda od ribe u prehrani. 

Članovi Vijeća su dobili na uvid  cjelokupan tekst Opisa projekta. Na temelju Opisa projekta ravnateljica 
traži da Upravno vijeće donese slijedeći Zaključak  

1. daje se suglasnost Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin za prijavu na natječaj za Mjeru 3. Poticanje 
povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama koji je objavljen 16.kolovoza 2019.g. od 
strane Lokalne razvojne strategije u ribarstvu „Istarski švoj“ opisan u dokumentu pod nazivom Opis 
projekta,   koji je sastavni dio Zaključka. 
 

2. predlaže se Gradskom vijeću Grada Pazina da donese potrebnu suglasnost sukladno  popisu potrebne 
dokumentacije uz Zahtjev za potporu. 

Jednoglasno  je s tri glasa „ZA“ podržan i  prihvaćen prijedlog ravnateljice te je donesen 
Zaključak o davanju suglasnosti kako je predložen od strane ravnateljice. 
 

Ad.3.) Radno vrijeme Područnih vrtića 
 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan, ravnateljica 
 

Na temelju Zahtjeva  roditelja za produžavanjem radnog vremena pojedinih Područnih vrtića, Vrtić je 
ponudio roditeljima Područnih vrtića u Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu i Sv. Petru u Šumi upitnik kojim je 
ispitao potrebu roditelja za produžavanjem radnog vremena do 16 odnosno 16,30 sati. 
 Na temelju provedene ankete dobiveni su slijedeći rezultati. 
 

PODRUČNI 
VRTIĆ 

Sadašnje 
radno 

vrijeme 

Predloženo 
radno 

vrijeme do 

broj zainteresiranih za 

ispunjavanje upitnika 

Potrebna za 

produženim 
radom 

DA 

NE 

Karojba – 

Limači 
16:00 16:30 22 9 13 

Karojba – 

Zvončići 
16:00 16:30 23 13 10 

 UKUPNO KAROJBA 22 23 

Gračišće 15:30 16:00 23 12 11 
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Motovun 15:30 16:00 22 9 13 

Sv.Petar 16:00 16:30 8 7 1 

 
Na temelju rezultata ankete ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da donese slijedećuOdluku o 

radnom vremenu Područnih vrtića počevši od 16.rujna 2019.: 
Radno vrijeme Područnog vrtića u Karojbi6,30 do 16,30, 
Radno vrijeme Područnog vrtića u Gračišću6,30 do 16,00 sati, 
Radno vrijeme Područnog vrtića u Motovunu 6,30 do16,00 sati, 
Radno vrijeme Područnog vrtića u Sv. Petru u Šumi 6,30 do 16,30 sati. 

Odgojiteljice u navedenim Područnim vrtićima će dobiti zadatak da prate i upisuju stvarno vrijeme kada 
djeca, za koju su roditelji prijavili produženi boravak, odlaze iz Vrtića kako bi se utvrdila stvarna potreba i 
eventualno revidiralo odluku o radnom vremenu pojedinih Područnih vrtića. 
 
Uz kraću raspravu, jednoglasno je s tri glasa „ZA“ prihvaćen prijedlog ravnateljice o Radnom vremenu 
Područnih vrtića u Karojbi, Gračišću, Motovunu i Sv. Petru u Šumi i u tom smislu donesen Zaključak. 
 
Ad.4.) Razno 
 

Patricija Jedrejčić je obavijestila  članove Vijeća da trenutno dugovanja Općine Sv. Petar u Šumi i 
Općine Gračišće prema Vrtiću iznose 0,00 kn, tj. da su navedene Općine podmirile dugovanja prema Vrtiću. 
 

Vesna Rusijan je obavijestila Vijeće vezano za situaciju na gradilištu. Naime, radovi se odvijaju bržim 
tempom od predviđenogterminskim planom, te da je u tijeku postupak zaduživanja kod banke, kako bi se 
osigurala sredstva za plaćanje.   
 

Predsjednica Vijeća, Hani Glavinić, obavijestila   je Vijeće da je zaprimljen e-mail od strane nadležnog 
Ureda iz Grada Pazina da Vrtić izradi hodogram s rokovima vezano za izbor i imenovanja ravnatelja/ravnateljice 
obzirom da mandat ravnateljice ističe 7.veljače 2020.  

O navedenoj temi odlučivat će se na slijedećoj sjednici Upravnog vijeća. 
 
Sjednica je završila u 17,00 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

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

Zapisničarka: Gabrijela Krizmanić  Predsjednica Upravnog vijeća:Hani Glavinić 

      


