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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 3. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u petak, 21.prosinca 2018. s 
početkom u 16 sati u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin u Pazinu. 
 
Nazočni članovi i članice Upravnog vijeća: 

1. Hani Glavinić, (Predsjednica)  
2. Suzana Jašić, (članica) 
3. Vinko Stihović, (član) 

 
Opravdali izostanak: Renata Demark i Dano Červar 
 

Ostali nazočni: 
1. Patricija Jedrejčić, voditeljica računovodstva 
2. Gabrijela Krizmanić, tajnica,  zapisničarka na sjednici. 

 
Sjednicom predsjedava Hani Glavinić,  Predsjednica Upravnog vijeća (dalje: Predsjednica). 
 
Predsjednica  je pozdravila prisutne i utvrdila da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka 
Predsjednica je istakla je da su članovi i članice  Vijeća dobili poziv sa slijedećim dnevnim redom.  
 
Dnevni red:  

1. Verifikacija Zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća 
2. Donošenje III. izmjena Financijskog plana za 2018.g. 
3. Donošenje Financijskog plana za 2019.g. s projekcijom za 2020. i 2021.g. 
4. Informacije o sastanku predstavnika Općine Motovunu vezano za izgradnju vrtića u Motovunu. 
5. Razno. 

 

Obzirom da je ravnateljica službeno odsutna Predsjednica predlaže da se točka dnevnog reda pod 
brojem 4., po kojoj je ravnateljica trebala biti izvjestiteljica, „Informacija o sastanku predstavnika 
Općine Motovun vezano za izgradnju vrtića u Motuvunu“, prebaci  na slijedeću sjednicu Upravnog 
vijeća a da se na isto mjesto uvrsti točka dnevnog reda koja glasi: „ Razmatranje rezultata natječaja 
za stručnu suradnicu – logopedinju (m/ž) ne neodređeno vrijeme i donošenje Zaključka“.  
 
Ad.1.) Verifikacija Zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća 
  
Na Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi.  
Zapisnik je verificiran s dva glasa „ZA“ i jednim glasnom „SUZDRŽANIM“. 
 
Ad. 2. ) Donošenje III. izmjena Financijskog plana za 2018.g. 
Izvjestiteljica po ovoj točki je Patricija Jedrejčić, voditeljica računovodstva. 

mailto:tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr


2 

 

Patricija Jedrejčić je  podsjetila članove i članice Vijeća  da je na  2. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Olga 
Ban“ Pazin održanoj 3.prosinca  2018.  predložen i donesen Prijedlog  III. Izmjena Financijskog plana za 2018. 

godinu. Prijedlog je usvojen na 19. sjednici Gradskog vijeća  Grada Pazina održanoj 20.prosinca 2018.g. 

Patricija Jedrejčić je ukratko izvijestila  o izmjenama i dopunama koje su predložene. Članovi i članice vijeća su u 
materijalima za sjednicu dobili obrazloženja te nije bilo potrebe za dodatnim obrazloženjima i nadopunama. 

Bez rasprave jednoglasno su s tri glasa „ZA“ donesene III. Izmjene Financijskog plana za 2018.g. 

 
Ad.3.) Donošenje Financijskog plana za 2019.g. s projekcijom za 2020. i 2021.g 

Izvjestiteljica po ovoj točki je Patricija Jedrejčić, voditeljica računovodstva. 
 

Patricija Jedrejčić je  podsjetila članove i članice Vijeća  da je na 36. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Olga 
Ban“ Pazin održanoj 19.rujna   2018.  predložen i donesen Prijedlog  Financijskog plana za 2019. g. s projekcijom 

za 2020. i 2021.g. Prijedlog je usvojen na 19. sjednici Gradskog vijeća  Grada Pazina održanoj 20. prosinca 

2018.g.  

Člankom  3.st.3. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019.g.  propisana je obveza kojom su 
proračunski korisnici dužni donijeti Financijske planove za 2019.g. najkasnije do 31.prosinca 2018.g. 

Patricija Jedrejčić predlaže Upravnom vijeću da donese Financijski plan za 2019.g. kako je predložen na 
36.sjednici Upravnog vijeća vrtića i usvojen na 19.sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina.  

Patricija Jedrejčić je napomenula da je Grad Pazin prihvatio zaključak Upravnog vijeća Vrtića kojim se  traži od 

osnivača da odobri prekoračenje limita sredstava općih prihoda i primitaka  iz Uputa za izradu Financijskog 
plana za 2019.g. zbog  povećavanja od 0,5 % za minuli rad po svakoj godini radnog staža zaposlenika te  

povećanje rashoda  zbog promjene radnog vremena logopeda s pola na puno radno vrijeme. 

Predsjednica je dala primjedbu na Financijski plan za 2019. iz razloga što u Financijskom planu za 2019.g.nema 

investicija i investicijskog održavanja na teret Proračuna Grada Pazina a za potrebe Vrtića.  

Patricija Jedrejčić je rekla da je investicijsko održavanje u 2019. , kao i nekoliko prošlih godina, planirano iz  

vlastitih prihoda Vrtića a da, izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019., koji će morat uslijediti 
prvenstveno iz razloga što je Vrtić potpisao Ugovor o financiranju projekta Rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića 
„Olga Ban“ Pazin u ul. Prolaz O. Keršovanija 1., Upravno vijeće može predložiti izmjenu Financijskog plana za 

2019. u smislu uvrštavanja investicija iz Proračuna Grada Pazina. 

Patricija Jedrejčić je predložila da se također u prijedlogu Izmjena Financijskog plana  za 2019.g. može 
predvidjeti  i trošak kamata po preuzetim kreditima za rekonstrukciju kao i troškovi preuređenja prostora za 

privremeni smještaj djece iz sredstava Proračuna Grada Pazina. 

Predsjednica je tražila da se na slijedećoj sjednici Upravnog vijeća prezentira projekt rekonstrukcije Vrtića kao i 
projekti izgradnje novih vrtića u Gračišću i Tinjanu obzirom na novi saziv članstva u  Upravnom vijeću. 

Nakon duže rasprave jednoglasno je s tri glasa „ZA“ donesen Financijski  plan za 2019.g.s projekcijom za 

2020. i 2021.g. 

Ad.4.) Razmatranje rezultata natječaja za stručnu suradnicu – logopedinju (m/ž) ne neodređeno 
vrijeme i donošenje Zaključka 

Izvjestiteljica po ovoj točki je Gabrijela Krizmanić, tajnica. 
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Natječaj za stručnu suradnicu – logopedinju bio je objavljen 23. studenoga 2018. g. – 20. prosinca 2018. g. Na 
objavljeni natječaj pristigla je jedna zamolba S. B. iz Raše. Međutim S. B. je povukla svoju zamolbu 13. prosinca 
2018.g. iz razloga što više nije bila zainteresirana. 
Tajnica zaključuje da na objavljeni natječaj nema prijava. 
 
Predsjednica je otvorila raspravu. 
Bilo je govora o Zaključku Upravnog vijeća s jedne od prošlih sjednica kada se od Grada Pazina tražilo bolje 
uvjete natječaja oko rješavanja stambenog pitanja potencijalnih kandidata i kandidatkinja koji bi se javili na 
natječaj. 
 
Nakon duže rasprave jednoglasno je  s tri glasa „ZA“ donesen Zaključak: 
 

1. Zadužuje se ravnateljica, Vesna Rusijan,  da s nadležnim Upravnim odjelom  za upravu 
samoupravu i društvene djelatnosti Grada Pazina dogovori vremenski  rok i iznose 
subvencioniranja stanarine potencijalnim kandidatima učesnicima i učesnicama natječaja. 
 

2. Donosi se odluka o objavljivanju natječaja za stručnu suradnicu –logopedinju (m/ž) na 
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. U natječaju će se objaviti uvjeti dogovoreni s 
nadležnim Upravnim odjelom iz točke 1. ovog Zaključka.  
 

Ad. 5.) Razno 
 
Članica Suzana Jašić tražila je pojašnjenje vezano za rekonstrukciju zgrade „donjeg“ vrtića te vezano za 
prostorne kapacitete vrtića u Tinjanu i Gračišću.  
 
Patricija Jedrejčić je rekla da je Grad Pazin dobio sredstva u iznosu od  75.000 kn iz Ministarstva za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu politiku  za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije zgrade „donjeg“ vrtića u ul. Družbe 
sv. Ćirila i Metoda 1.  
Također je dana informacija članovima Vijeća da su projektom izgradnje vrtića u Tinjanu (nositelj projekta: Općina 
Tinjan) predviđene tri odgojne vrtićke skupine i jedna jaslička skupina, a da su projektom izgradnje vrtića u 
Gračišću (nositelj projekta: Općina Gračišće) predviđene dvije odgojne vrtićke skupine i jedna jaslička skupina. 
 
Predsjednica je tražila pojašnjenje vezano za rad Područnog vrtića u Cerovlju (Pazinski Novaki)  obzirom 
da ima primjedbe roditelja da rad u Područnom vrtiću u Pazinskim Novakima radi do 16 sati a rad u Matičnom 
vrtiću  u Pazinu do 16,30 sati a da roditelji plaćaju istu mjesečnu cijenu po djetetu.  
 
Pojašnjenje Predsjednici je dala članica Suzana Jašić.  
 
 Suzana Jašić  je obrazložila da je stručna služba Vrtića na početku pedagoške godine uputila upitnik roditeljima 
djece polaznika Vrtića o potrebnom radnom vremenu nakon 15,30 sati (do 16,00 ili 16,30 sati). Na temelju 
rezultata upitnika radno vrijeme u Područnom vrtiću  Cerovlju (Pazinski Novaki) je organizirano od 6,30 do 16,30 
sati.  
Odgojiteljice u tim PV imale su obavezu voditi evidenciju o točnom vremenu kada su djeca otišla iz Vrtića. Na 
temelju evidencije utvrđeno je da svega dvoje do najviše petero djece ostaju u Vrtiću do 16,30 sati. Odgojiteljica 
koja dolazi u drugu smjenu dolazi pola sata kasnije na posao kako bi ostala u vrtiću do 16,30 čime se, tzv. 
„preklop“ – vrijeme koje obe odgojiteljice zajednički provedu u skupini i kada su sva djeca u skupini, smanji za 
pola sata.  
Kada se uzelo  u obzir broj djece koja imaju stvarnu potrebu ostanka nakon 16 sati (do 16,30 sati) zaključeno je 
da je potreba da duže vrijeme u skupini budu dvije odgojiteljice istodobno (radi bolje kvalitete rada) veća od 
potrebe da Područni vrtić u Pazinskim Novakima  radi nakon 16 sati (do 16,30 sati) za, najčešće, jedno do dvoje 
djece. 
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Predsjednica se  zahvalila na pojašnjenju organizacije  radnog vremena u Područnom vrtiću u Pazinskim 
Novakima i predložila da se kod objavljivanja  informacija roditeljima obrazloži  pojedinu Odluku ili 
informaciju kako bi ih roditelji bolje shvatili.  
 
 
Sjednica je završila u 17,30 sati. 
 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

KLASA: 003-06/18-01/___ 
URBROJ: 2163/01-09-18-2 
 
 

Zapisničarka:      Predsjednica Upravnog vijeća:  
      Gabrijela Krizmanić, tajnica                                     Hani Glavinić 
 

 


