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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 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održanoj u utorak, 24. rujna  2019. s početkom 
u 16 sati u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin, u prostorijama Društvenog centra „Veli Jože“ u Pazinu 
 
Nazočni članovi i članice Upravnog vijeća: 

1. Hani Glavinić, (Predsjednica) 
2. Suzana Jašić, (članica), dolazi na sjednicu tijekom 2. točke dnevnog reda 
3. Vinko Stihović, (član) 
4. Renata Demark, (članica) 
5. Dano Červar (članica) 

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

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

1. Verifikacija Zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za pedagošku 2018./2019.godinu 
3. Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku 

2019./2020.godinu 
4. Razmatranje i donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku  2019./2020.godinu 
5. Razmatranje i donošenje Prijedloga Financijskog plana za 2020.g. s projekcijama za 2021. i 2022.godinu 
6. Donošenje Odluke na temelju objavljenog natječaja za prijem u radni odnos odgojiteljice (m/ž) na 

neodređeno vrijeme i logopedinje na neodređeno vrijeme. 
7. Donošenje Odluke o objavljivanju natječaja za prijem u radni odnos dvije odgojiteljice (m/ž) na rok do 

kraja pedagošku 2019./2020.godinu  
8. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za  izbor i  imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 

Pazin za mandatno razdoblje od četiri godine 
9. Razno. 

 
 

Jednoglasno je s četiri  glasa „ZA“ prihvaćen dnevni red sjednice. 
 
Ad.1.) Verifikacija Zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća 
 

Na Zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća nema primjedbi te je  Zapisnik verificiran jednoglasno s četiri 
glasa „ZA“. 
 
Ad. 2.) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za pedagošku 2018./2019.godinu 
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Napomena: tijekom druge točke dnevnog reda na sjednici dolazi članica Suzana Jašić. 
Cjelovit  tekst Izvještaja objavljen je na internetskoj stranici Vrtića http://vrtic-olgaban-pazin.hr/dokumenti/natjecaji/ 
Izvjestiteljice po ovoj točki dnevnog reda su Maja Obućina i Vesna Rusijan. 
 
Nakon izlaganja Predsjednica je otvorila raspravu. 
Predsjednica je postavila pitanje vezano za izobrazbu dadilja i otvaranja obrta vezano za zbrinjavanje djece koja 
na redovnim upisima nisu primljena u jaslice. 
Suzana Jašić je tražila da stručna služba Vrtića, za neku od narednih sjednica Vijeća, pripremi  tablicu trenda 
porasta ili pada djece s teškoćama u razvoju koja su pohađaju Vrtića po pedagoškim godinama. 
Nakon kraće rasprave jednoglasno je s pet glasova „ZA“ usvojen Izvještaj o radu za pedagošku 
2019./2020.g. 
 
Ad.3.) Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 
pedagošku 2019./2020.godinu 
Izvjestiteljica Vesna Rusijan 
 
Cjelovit  tekst Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (dalje: 
Godišnji plan) objavljen je na internetskoj stranici Vrtića http://vrtic-olgaban-pazin.hr/dokumenti/natjecaji/ 
Nacrt Godišnjeg  plana razmatran  je i  usvojen na sjednici Odgajateljskog vijeća 18.rujna 2019. 
 
Bitne zadaće u ovoj pedagoškoj godini su: boravak djece  u prirodi, rad na očuvanju tradicije i zavičajne kulture,  
poticanje dječjeg stvaralaštva i kreativnosti, unapređivanje suradnje Vrtića i Osnovne škole, poticanje razvoja 
socio-emocionalnih kompetencija kod djece i odraslih. 
 
U ovoj ped. godini djeca  četiriju  odgojnih skupina privremeno su preseljene u Društveni centar „Veli Jože“ zbog 
radova na rekonstrukciji postojeće zgrade „gornjeg“ vrtića. 
U postupku je potpisivanje Sporazuma o financiranju djelatnosti  kojim je omogućeno zapošljavanje treće 
odgojiteljice u skupini u Područnom vrtiću u Karojbi i treće odgojiteljice u jednoj odgojnoj skupini u Matičnom 
vrtiću u Pazinu za rad s djecom s težim teškoćama u razvoju. 
U Područnom vrtiću u Tinjanu, posredstvom Udruge Hoću-mogu, angažirana je pomagačica u radu za dijete s 
teškoćama u razvoju. 
Na temelju anketa o potrebi produženog rada u Područnim vrtićima produžio se rad do 16/16,30 sati u 
Područnom vrtiću u Motovunu, Gračišću i Sv. Petru u Šumi. Tijekom slijedećeg razdoblja odgojiteljice će pratit 
stvarno vrijeme odlaska iz Vrtića te će se, po potrebi, izvršit korekcija radnog vremena pojedinih Područnih vrtića. 
Nakon obrazlaganja  Predsjednica otvara raspravu. 
 
Članica Suzana Jašić upućuje pohvale zbog plana edukacija i obrazovanja stručnog osoblja usmjerenom ka 
održivom razvoju. Predlaže  još veći angažman Vrtića oko poduke djece o važnosti kukaca a prvenstveno pčela i 
problema smanjivanja populacije pčela.  
Članica Suzana Jašić, također, predlaže da se u Godišnji plan doda napomena  da predstavnica roditelja Suzana 
Jašić kontinuirano komunicira i informira roditelje o važnim temama preko facebook grupe „Predstavnica roditelja 
u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin“. 
 
Nakon duže rasprave jednoglasno se s pet glasova „ZA“ donosi Godišnji plan i program odgojno-
obrazovnog rada Dječjeg vrtić „Olga Ban“ Pazin za pedagošku 2019./2020.godinu. 
 
Ad.4.) Razmatranje i donošenje Kurikuluma Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku  
2019./2020.godinu 
 
Izvjestiteljica Maja Obućina 
Pedagoginja Maja Obućina rekla je da se novi  Prijedlog Kurikuluma malo mijenja u odnosu na Kurikulum u 
prošloj pedagoškoj godini.  
 
U temeljne vrijednosti ističe se, za ped.2019./2020.g. vrijednost identiteta. Potiče se razvoj osobnog identiteta 
pojedinog djeteta, njeguje se očuvanje tradicijskih vrijednosti te potiče  osvještavanje europskog identiteta.  

Vrtić kreće u novi Erasmus +program pod nazivom „Iznutra prema van – krenimo svi!“ što je nadopuna 
Europskog razvojnog plana projekta „Svi različiti – svi isti.“  

http://vrtic-olgaban-pazin.hr/dokumenti/natjecaji/
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Cjelovit  tekst Kurikuluma Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku 2019./2020.godinu (dalje: Kurikulum) 
objavljen je na internetskoj stranici Vrtića http://vrtic-olgaban-pazin.hr/dokumenti/natjecaji/ 
 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je s pet glasova „ZA“ donesen Kurikulum za pedagošku 
2019./2020.godinu. 

Ad.5.) Razmatranje i donošenje Prijedloga Financijskog plana za 2020.g. s projekcijama za 2021. i 
2022.godinu 
Izvjestiteljica Patricija Jedrejčić 

Na temelju pismenih smjernica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina voditeljica 
računovodstva Patricija Jedrejčić i ravnateljica Vesna Rusijan predlažu nacrt Financijskog plana za 2020.g.s 
projekcijama za 2021. i 2022.g.   

Osnovica za projekciju plaća radnica i radnika  i prava po Kolektivnom ugovoru je obračun za kolovoz 2019.g. 
bez povećanja. 

Uz redovni program vrtića i jaslica u 2020.g. koji se financiraju iz proračuna Grada Pazina i pripadajućih sedam 
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, te iz roditeljskih uplata,  Vrtić 
predlaže provođenje  slijedećih aktivnosti uz pripadajuće financijske iznose: 

 
1. Aktivnost  A102902  -Program Predškole – jednim dijelom sufinancira Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja u iznosu od  27 000 kn ili 20 kn po djetetu mjesečno u 8 rata a ostatak se podmiruje iz 
sredstava proračuna Grada i Općina. Program Predškole u našoj ustanovi nije organiziran u 
zasebnim skupinama, već su djeca, njih 156, koji su sljedeće godine školski obveznici, uključena u 
redovne programe Vrtića.  

 
2. Aktivnost A102903- Inkluzija djece s teškoćama u razvoju odnosi se na program uključivanja 

šestero (6) djece s različitim teškoćama u razvoju u redovite skupine našeg Vrtića, za što 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja našoj ustanovi doznačuje ukupno 30.000 kn godišnje.  

 
3. Aktivnost A102904- Investicijsko održavanje zgrade planiraju se su u visini od 200.000 kn. za 

slijedeće aktivnosti:  zamjena  dotrajalih grilje na svim prozorima zgrade matičnog vrtića u ul. 
Prolaza Otokara Keršovanija, na dijelu zgrade u kojem se nalaze skupine ranog odgoja (jaslice), te 
uređenje dvorišta pazinskog matičnog vrtića, na tri lokacije ( donji vrtić, gornji vrtić i jaslice). 

 
4. Aktivnost  A102906 Zavičajna nastava odnosi se na sredstva koja će se utrošiti na organizaciju 

Festivala zavičajnosti- manifestacije koja se u Istri odvija petu godinu za redom. U 2020.godini je 
domaćin Dječji vrtić Olga Ban u suradnji s Gradom Pazinom. Očekuje se da će 29.svibnja 2020. 
kada se manifestacija održava, u Pazinu boraviti oko 400 djece iz različitih istarskih vrtića, te će se 
za njihovu prehranu te za organizaciju završne stručne konferencije odgojitelja i stručnih suradnika 
iz vrtića s područja Istarske županije utrošiti planiranih 20.000kn. Za provedbu navedenog projekta 
planirana su sredstva u iznosu od 5.000 kn iz proračuna Istarske županije te 15.000 kn iz Općih 
prihoda i primitaka (Grada Pazina). 

 
5. Aktivnost 102907 Radionice za roditelje „Rastimo zajedno“- za izvođenje radionica za roditelje 

djece rane dobi ( 1-4 god.) polaznike našeg vrtića, koje su za roditelje besplatne, a odvijaju se u 11 
susreta kroz godinu i traju ukupno 22 sata, a provode ih certificirani edukatori- odgajatelji i stručni 
suradnici našeg Vrtića. Planirani su rashodi za edukacije iznose od 10.000 kn.  

 
6. Kapitalni projekt  K102901 Rekonstrukcija vrtića odnosi se na sredstva koja su u 2020. godini 

planirana na razini 5.620.500 kn. Riječ je o dijelu ukupne investicije na rekonstrukciji zgrade 
matičnog vrtića u ul. Prolaz Otokara Keršovanija 1 Pazin, koja je započela u 2019. i nastavlja se u 
2020. a za koju su s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje: 
Agencija) ugovorena bespovratna sredstva potpore u visini od 5.269.729,15 kn.  Planira se da u 
2020. Vrtić dobije doznaku od  3.800.000 kn iz Agencije a ostatak potpore dobiva se po pregledu 
dokumentacije po završetku projekta odnosno u  2021. godini.   Vrtić se  za  predfinanciranje ovog 
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projekta zadužuje u iznosu od 4.600.000 kn. Dio kredita u iznosu od 2.900.000 iskoristit će se za 
predfinanciranje radova u 2019. a dio u iznosu od 1.700.000 za predfinanciranje radova u 2020. 
godini (ovisno o terminskom planu izvođenja radova). Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 
8.000.000 kuna.  

 
7. Tekući projekt T102904 Erasmus +  „SVI RAZLIČITI – SVI VAŽNI“ Erasmus+ je program 

Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te je usmjeren na jačanje znanja i 
vještina i unaprjeđivanje obrazovanja.   U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program 

Erasmus+ za 2018. godinu Vrtiću su odobrena financijska sredstva u iznosu od 20 046 EUR za 
projekt pod nazivom „Svi različiti – svi važni“. Projekt traje 16 mjeseci, počevši od 3.9.2018., a 
završno s 2.1.2020. Obuhvaća pripremne aktivnosti za mobilnosti, mobilnosti - stručna usavršavanja 
u europskim zemljama, implementaciju stečenih kompetencija te diseminaciju izvan i unutar vrtića. 
Prva isplata u iznosu od 80%  financijske potpore uplaćena je u obliku predujma u mjesecu srpnju 

2018. Ostali iznos će se uplatiti po završetku projekta nakon odobrenog završnog izvješća projekta.    
Financijska sredstva bit će utrošena sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava koju je donijela 
Agencija za mobilnost i programe EU. Vrtić sklapa Ugovor o dodjeli financijske potpore sa svakim 
sudionikom na temelju čega se isplaćuju sredstva na račun sudionika.  

 
8. Tekući projekt T102905 Erasmus+ „IZNUTRA PREMA VAN KRENIMO SVI!“ U pedagoškoj 

godini 2019./2020. započinje Erasmus+ projekt „Iznutra prema van krenimo svi!“. Projekt je  

odobren za financiranje u iznosu od 18 231 EUR od strane Agencije za mobilnost i programe EU.  

Započinje 26.8.2019., a planirani završetak je 26.8.2020. U sklopu projekta planirano je šest 
mobilnosti za devet djelatnika.    Financijska sredstva bit će utrošena sukladno Odluci o dodjeli 
financijskih sredstava koju je donijela Agencija za mobilnost i programe EU. Vrtić sklapa Ugovor o 
dodjeli financijske potpore sa svakim sudionikom na temelju čega se isplaćuju sredstva na račun 
sudionika.  

 
Predsjednica otvara raspravu. 
Član Dano Červar postavlja pitanje dugovanja Općina prema Vrtiću. Patricija Jedrejčić odgovara da je stanje 
dugovanja uredno tj. da Općine trenutno uredno podmiruju svoje obveze prema Vrtiću. 
 
Članica Suzana Jašić, neposredno prije početka sjednice,  tražila je od uprave Vrtića analizu postojećih plaća za 
rada mjesta odgojiteljica  bez staža, te  odgojiteljica s 10., 20., 30 godina radnog staža zbog potrebe da se 
osobno angažira u nastojanjima da se radnicima i radnicama Vrtića poveća plaća  obzirom da su trenutne plaće 
Vrtića na razini plaća iz 2008.g. 
 
Jednoglasno je s pet glasova „ZA“ usvojen Nacrt i donesen Prijedlog Financijskog plana za 2020. s 
projekcijama za 2021. i 2022.g.  
Sukladno proceduri za donošenje Financijskog plana, ovaj se Prijedlog Financijskog plana upućuje 
Gradu Pazinu radi uvrštavanja u Proračun i konačnog donošenja. 
 
Ad. 6.) Donošenje Odluke na temelju objavljenog natječaja za prijem u radni odnos odgojiteljice (m/ž) na 
neodređeno vrijeme i logopedinje na neodređeno vrijeme. 
 Izvjestiteljica Vesna Rusijan 
 
Na objavljeni natječaj za radno mjesto odgojiteljice na neodređeno vrijeme  u roku  je pristiglo  7 zamolbi.  
Prema uobičajenom redoslijedu, ravnateljica predlaže da se na radno  mjesto odgojiteljice na neodređeno vrijeme 
primi Renata Smolica (koja trenutno ima Ugovor o radu na određeno vrijeme radi zamjene za T.Runko Stojšić) 
obzirom da je ona, po radnom stažu, najdulje na radu u Vrtiću. 
 
Jednoglasno je, bez rasprave, s pet glasova „ZA“ prihvaćen prijedlog ravnateljice te je donesena Odluka 
o sklapanju ugovora o radu na neodređeno vrijeme s RENATOM SMOLICA 
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Obzirom da je Renata Smolica do daljnjeg odsutna iz razloga dužeg bolovanja potrebno je da Upravno vijeće 
objavi natječaj radi zamjene za Renatu Smolica najdulje do povrataka na rad.  
 
Jednoglasno je, bez rasprave, s pet glasova „ZA“ prihvaćen prijedlog ravnateljice te je donesena Odluka 
o objavljivanju natječaja za odgojiteljicu (m/ž) na određeno vrijeme  radi zamjene za  RENATU SMOLICA 
do povratka radnice na rad. 
 
Ravnateljica nastavlja obrazloženje da na natječaj za logopedinju (m/ž) nije pristigla niti jedna prijava. 
Na prijedlog članice Suzane Jašić donosi se odluka da se natječaj za logopedinju (m/ž) objavljuje u 
kontinuitetu dok Vrtić ne zaprimi prijavu zainteresirane  osobe koja ispunjava propisane uvjete. 
 
Ad.7.) Donošenje Odluke o objavljivanju natječaja za prijem u radni odnos dvije odgojiteljice (m/ž) na rok 
do kraja pedagošku 2019./2020.godinu  
Izvjestiteljica Vesna Rusijan 
 
Ravnateljica se poziva na Sporazum o financiranju djelatnosti Vrtića kojim je planirano  zapošljavanje tzv. treće 
odgojiteljice u dvije odgojne skupine u kojima borave djeca s težim teškoćama u razvoju i to jedna odgojiteljica za 
rad u Područnom vrtiću u Karojbi i jedna odgojiteljica za rad u Matičnom vrtiću u Pazinu. Slijedom navedenog 
jednoglasno  s pet glasova „ZA“ donosi se odluka o objavi natječaja za dvije odgojiteljice (m/ž) na 
određeno vrijeme do kraja pedagoške godine za rad u skupinama s djecom s teškoćama u razvoju. 
 
Ad.8) Donošenje Odluke o pokretanju postupka za  izbor i  imenovanje ravnateljice/ravnatelja  Dječjeg 
vrtića „Olga Ban“ Pazin za mandatno razdoblje od četiri godine 
 
Izvjestiteljice Hani Glavinić i Gabrijela Krizmanić 
 
Dana, 11.rujna 2019. od strane Upravnog odjela za upravu, samoupravu i društvene djelatnosti Grada Pazina 
pristigao  je upit vezan za hodogram s rokovima što je potrebno učiniti obzirom da ravnateljici Vesni Rusijan ističe 
četverogodišnji  mandat 6.veljače 2020.g.  
Sukladno članku 42. Statuta Vrtića natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice objavljuje Upravno vijeće 
najkasnije tri mjeseca prije isteka roka na koji je ravnatelj/ravnateljica imenovana. 
U dogovoru s predstojnikom ureda Grada dogovoreni su rokovi i hodogram aktivnosti.   
Natječaja, s uvjetima koji su propisani Statutom Vrtića, bit će objavljen 10.-25. listopada 2019.g. na internetskim 
stranicama  Vrtića i kod Zavoda za zapošljavanje. Nakon isteka roka za podnošenje prijava, početkom studenoga 
2019., Upravno vijeće će razmatrati pristigle prijave i sastaviti prijedlog za imenovanje ravnateljice/ravnatelja 
Vrtića. Prijedlog za imenovanje, zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, Upravno vijeće, najkasnije 
osam dana od dana utvrđivanja prijedloga,  upućuje Gradskom vijeću Grada Pazina radi imenovanja.  
Kandidati, učesnici natječaja, obavještavaju se o rezultatima natječaja u roku 45 dana od dana isteka roka prijava 
na natječaj. 
 
Jednoglasno je s pet glasova „ZA“ donesena odluka o pokretanju postupka za izbor i imenovanje 
ravnateljice/ravnatelja Vrtića te o raspisivanju natječaja s uvjetima propisanim Statutom Vrtića. Rok za 
prijavu na natječaj od 10.-25.listopada 2019.g. 
 
Ad.9.) Razno 
Vezano za ovu točku  dnevnog reda nema rasprave. 
 
Sjednica je završila u 18,10 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 

      


