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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 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održanoj u utorak, 12. studenoga  
2019. s početkom u 16,30 sati u dvorani  Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin, u ulici Prolaz O. 
Keršovanija 1 
 
Nazočni članovi i članice Upravnog vijeća: 

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

 
Ostali nazočni: 
1. Gabrijela Krizmanić, tajnica i  zapisničarka na sjednici 

 
Napomena: 
Na sjednicu su pozvani Raul Jereb iz Rijeke i Vesna Rusijan iz Pazina, kandidat i kandidatkinja 

koji su podnijeli prijavu na natječaj za ravnatelja/icu Vrtića za slijedeće mandatno razdoblje od četiri (4) 
godine. 

Zakazano vrijeme predstavljanja za  kandidata Raula Jereba je 16,30 sati. 
Zakazano vrijeme predstavljanja za kandidatkinju Vesnu Rusijan je 17 sati. 
 

Sjednicu otvara Predsjednica Hani Glavinić (dalje: Predsjednica).  
Predsjednica  pozdravlja prisutne, utvrđuje da sjednici prisustvuju svi članovi i sve članice Vijeća.  
 
Predsjednica predlaže: 
 
Dnevni red:  

1. Verifikacija Zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća 
2. Predstavljanje kandidata i kandidatkinje te utvrđivanje prijedloga za imenovanje ravnatelja/ice Vrtića  
3. Donošenje Zaključka o suglasnost za radove u dvorištu „donjeg“ Vrtića u Pazinu prema ponudi „Usluga“ 

d.o.o. Pazin    
4. Razno. 

 
Jednoglasno je s pet glasova „ZA“ prihvaćen predloženi dnevni red sjednice. 
 
Ad.1.) Verifikacija Zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća 
 

Na Zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća nema primjedbi te je  Zapisnik verificiran jednoglasno 
s pet glasova „ZA“. 

 
Ad.2.) Predstavljanje kandidata i kandidatkinje te utvrđivanje prijedloga za imenovanje ravnatelja/ice 
Vrtića  

Tajnica poziva  na sjednicu kandidata Raul Jereb. 
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Predsjednica pozdravlja kandidata za ravnatelja Vrtića, Raula Jereba iz Rijeka te moli kandidata da 
se predstavi i iskaže svoj interes i motivaciju za prijavu na objavljeni natječaj. 

Predsjednica obrazlaže kandidatu da će nakon njegovog izlaganja članovi i članice Vijeća 
postavljati pitanja a također kandidat Raul Jereb ima mogućnost postavljanja  pitanja članovima i 
članicama Vijeća. 

Slijedi kratko izlaganje Raula Jereba o svom životopisu i o tome što ga je motiviralo da se javi na 
radno mjesto ravnatelja Vrtića. 

Glavna motivacija kandidata je potreba i ideja da, kao ravnatelj vrtića, djeci, polaznicima vrtića i 
roditeljima može pružiti više nego što to može kroz odgajateljsku poziciju. Osiguravanje kvalitetnih 
uvjeta rada i otvaranje ustanove prema međunarodnim institucijama (Erazmus+).  

Posao ravnatelja kandidatu predstavlja izazov u životu.  Kandidatu ne bi bio problem preseljenja 
ukoliko bi bio primljen na radno mjesto ravnatelja. 

Članice Vijeća Suzana Jašić i Renata Demark postavljaju pitanja o tome  čime je nezadovoljan u 
svojoj sadašnjoj radnog okolini, kao odgojitelj u Vrtiću, i što bi promijenio da obnaša funkciju ravnatelja.  

Kandidat nije iznio konkretne probleme već općenite probleme s kojima se susreće u  radu.  
Članica Suzana Jašić postavlja  pitanje o njegovom stavu vezano za  procjepljenost djece kao 

uvjetu  za upis djece u vrtić.   
Stav kandidata je da je potrebno provesti cijepljenje djece prema zdravstvenim propisima. 
Član Vinko Stihović postavlja pitanje kandidatu o  njegovom viđenju suradnje s Gradom Pazinom 

(kao osnivačem), suradnje s pripadajućim Općinama te suradnje s osnovnom školom. 
Kandidat smatra da je potrebna stalna suradnja s Gradom kao osnivačem i Općinama s kojima Vrtić 

surađuje i u kojima djeluje. 
Predsjednica postavlja pitanje o tome kakva su njegova očekivanja vezano za plaću i ostala 

materijalna prava. 
Kandidat odgovara da mu trenutno nije prioritet veća materijalna korist od ovog radnog mjesta već 

promjena sredine života i rada i promjena radnog mjesta. 
Nakon izlaganja i odgovaranja na postavljena pitanja Predsjednica se zahvaljuje kandidatu koji 

napušta sjednicu. 
 
Nakon kraćeg vremena,  tajnica poziva kandidatkinju Vesnu Rusijan. 
 Kandidatkinja Vesna Rusijan je zamoljena da iskaže svoj interes i motivaciju za prijavu na natječaj 

za naredno mandatno razdoblje. 
Kandidatkinja obrazlaže da njen mandat traje 24 godine u kontinuitetu. Da je u tom razdoblju radila 

na razvoju ustanove, otvaranju područnih vrtića, zapošljavanju stručnih suradnika. Mješovitost odgojnih 
skupina ističe kao važno dostignuće u svom mandatnom razdoblju.  

Broj radnika/ca je narastao s 38 na preko 100 sadašnjih radnika/ca. 
Glavni motiv za prijavu na natječaj je rad na trenutnim projektima: rekonstrukcija postojećeg 

pazinskog vrtića, projekt rekonstrukcije „donjeg“ pazinskog vrtića, projekt izgradnje vrtića u Gračišću, 
Tinjanu i Motovunu. Rad na verifikaciji programa za darovitu djecu, montessori program, vrtić u prirodi… 
Rad na unapređenju materijalnih prava radnika. 

Na pitanja čime nije zadovoljna i što bi unaprijedila u svom radu kandidatkinja odgovara da smatra 
da je potrebno naći odgovore na pitanje  kako osigurati da radnice na istim radnim mjestima (npr. 
odgojiteljice) imaju plaću koju zaslužuju zavisno o razini kvalitete posla koji obavljaju. 

Također ističe potrebu kvalitetnijeg  rada s djecom s posebnim potrebama kao i pronalasku rješenja 
za proširenje kapaciteta  za upis djece jasličkog uzrasta.  

Vidi  problem zbog čestih bolovanja radnica/ka i potrebe za dodatnim zapošljavanjem radi zamjena 
odsutnih radnica/ka što će biti dodatno financijsko opterećenje za Vrtić u budućem razdoblju pogotovo 
obzirom da odgojiteljice na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa završavaju 
svoje stažiranje a ne postoji dodatnih mogućnosti zapošljavanja po navedenoj mjeri.   

Nakon izlaganja i odgovaranja na  pitanja Predsjednica se zahvaljuje kandidatkinji.  
Vesna Rusijan napušta  sjednicu. 
 
Predsjednica otvara raspravu. 
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Članovi i članice Vijeća ističu prednosti i nedostatke kandidata i kandidatkinje. Također izražavaju 
žaljenje što na prijavu na natječaj za ravnatelja/ice nije pristiglo više prijava odnosno što veći broj 
kandidata/kinja, pogotovo kandidata/kinja iz Vrtića, nije iskazalo interes za navedeno radno mjesto.  

Slažu se da je u ovom trenutku bitan kontinuitet u radu ustanove. 
 
Nakon duže rasprave Predsjednica je pozvala na glasanje. 
 
Nakon provedenog glasanja jednoglasno je s pet glasova „ZA“ donesen Zaključak : 
 Predlaže se Gradskom vijeću Grada Pazina da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 

Pazin za naredni mandat od četiri (4) godine imenuje VESNA RUSIJAN, dosadašnja ravnateljica. 
Zaključak Upravnog vijeća, zajedno s natječajnom dokumentacijom, upućuje se Gradskom 

vijeću Grada Pazina radi postupka imenovanja ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. 

Ad.3) Donošenje Zaključka o suglasnosti za radove u dvorištu „donjeg“ Vrtića u Pazinu prema ponudi 
„Usluga“ d.o.o. Pazin    
Izvjestiteljica: Gabrijela Krizmanić 
 
Članovi i članice Vijeća su uz materijale za sjednicu dobili ponudu Usluge d.o.o. Pazin za građevinske 
radove na uređenju dvorišta „donjeg“ vrtića. Radovi se odnose na pripremne građevinske radove i 
postavljanje parkovnih rubnjaka i tlakavca, te  pripremne  radove i postavljanje antistres podloge oko 
dječjih sprava.  
Ukupan iznos  ponude 20.335,00 (bez PDV-a) + 5.083,75 (PDV) = 25.418,75 (s PDV-om). 
Sukladno članku 65. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (Službene novine Grada Pazina 31/13. i 
23/14.) i članku 8. stavak 4. Pravilnika o postupku jednostavne nabave potrebna je suglasnost 
Upravnog vijeća. 
Članovi i članice Vijeća su tražili dodatne informacije vezane za točnu lokaciju postavljanja tlakavca i 
parkovnih rubnjaka. Obzirom da je predmetne radove ugovarala ravnateljica,  navedena točka dnevnog 
reda prebacuje se u dnevni red  slijedeće sjednice radi detaljnijeg obrazlaganja planiranih radova.  
 
 
Sjednica je završila u 18,30 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

 
KLASA: 003-06/19-01/ 
URBROJ: 2163/01-09-19-2 
 
Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća 
Gabrijela Krizmanić      Hani Glavinić 

      


