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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 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u utorak, 26.ožujka  2019. s 
početkom u 16 sati u Gradskoj vijećnici Grada Pazina. 
 
Nazočni članovi i članice Upravnog vijeća: 

1. Hani Glavinić, (Predsjednica)  
2. Suzana Jašić, (članica) 
3. Vinko Stihović, (član) 
4. Renata Demark (članica) 
5. Dano Červar (član) 

 
 

Ostali nazočni: 
1. Vesna Rusijan, ravnateljica Vrtića 
2. Patricija Jedrejčić, voditeljica računovodstva 
3. Gabrijela Krizmanić, tajnica,  zapisničarka na sjednici 
4. Goran Hrvatin, načelnik Općine Tinjan 
5. Jasmina Cvitan Lakača, Općina Tinjan 
6. Stevo Žufić, Adria Bonus doo, konzultant Općine Tinjan po pitanju projekta izgradnje Vrtića 
7. Marina Benković, pročelnica Općine Gračišće 
8. Emil Šetić, Eurokonzalting, konzultant Općine Gračišće za projekt izgradnje vrtića u Gračišću 
9. Daniela Ferenčić, Singrad doo Poreč, predstavnica projektnog ureda za izgradnju vrtića u 

Tinjanu i Gračišću 
10. Vladimir Sladonja, Singrad doo Poreč, predstavnik projektnog ureda za izgradnju vrtića u 

Tinjanu i Gračišću 
11. Nenad Šćulac, pročelnik Općine Motovun 
12. Nevija Srdoč, Grad Pazin, pročelnica upravnog odjela za samoupravu, upravu i dr. djelatnosti  
13. Anton Finderle, Grad Pazin, upravni odjel za samoupravu, upravu i dr. djelatnosti 
14. Elvis Kliman, Grad Pazin, pročelnik odjela za komunalni sustav 

 
Sjednicom predsjedava Hani Glavinić,  Predsjednica Upravnog vijeća (dalje: Predsjednica). 
 
Predsjednica  je pozdravila prisutne i utvrdila da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka 
Predsjednica predlaže  
 
Dnevni red:  

1. Verifikacija Zapisnika s 4.sjednice Upravnog vijeća 
2. Prezentacija projekta izgradnje vrtića u Tinjanu 
3. Prezentacija projekta izgradnje vrtića u Gračišću 
4. Informacija o planovima za izgradnju vrtića u Motovunu 
5. Donošenje Prvih izmjena Financijskog plana za 2019.g. 
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6. Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s dvije odgojiteljice na određeno vrijeme m/ž s punim 
radnim vremenom  i s jednom odgojiteljicom na određeno vrijeme s pola radnog vremena  

7. Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa sa spremačicom na određeno vrijeme s punim radnim 
vremenom radi zamjene za bolovanje  

8. Razno. 
 

Predsjednica, također, predlaže nadopunu dnevnog reda na način da se iza točke 7.doda točka 8. koja glasi:  

8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za domara-ložača (m/ž) s punim radnim vremenom na 
određeno vrijeme 

Potrebu uvrštavanja navedene točke u dnevni red obrazlaže dužim  bolovanjem domara-ložača. 

Dosadašnja točka 8. postaje točka 9. 

Jednoglasno je s pet glasova „ZA“ prihvaćen predloženi dnevni red sjednice s nadopunom. 

 
Ad.1.) Verifikacija Zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća 
 
Na Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća nema primjedbi te je  Zapisnik verificiran jednoglasno s pet  
glasova „ZA“. 
 
Ad.2.) Prezentacija projekta izgradnje vrtića u Tinjanu 

Uvodnu riječ imao je  načelnik Općine Tinjan, g. Goran Hrvatin. Ukratko je obrazložio dosadašnja ulaganja u 
postojeće  prostore vrtića u Tinjanu, sanaciju soba i sanitarija u prostorima skupine Iglice.  

G. Stevo Žufić nastavlja s prezentacijom projekta izgradnje vrtića u Tinjanu. Spominje moguće probleme oko 
„korekcija“ financijske potpore ukoliko korisnik potpore ne ispuni sve uvjete ugovora o financiranju. Posebnu 
pažnju treba posvetiti  provedbi javne nabave gdje postoje najveće mogućnosti pogrešaka. 

Nastavak obrazlaganja, opis projekta,  dali su g. Vladimir Sladonja i Daniela Ferenčić iz firme Singrad Poreč. 

Opis projekta vrtića u Tinjanu: objekt visine prizemlja montažne gradnje s ravnim krovom,  veličine 720 m2, 
kapacitet za 72 djece prema DPS, i to 3 vrtićke i 1 jaslička skupina. Procijenjena vrijednost  projekta je 9.000.000 
kn (s PDV-om). 

U nastavku je spominjan problem moguće potrebe izgradnje vodovodnog rezervoara (sukladno Zakonu o zaštiti 
na radu i Zakonu o zaštiti od požara) što bi zahtijevalo dodatne općinske proračunske izdatke. U daljnjoj raspravi 
je obrazlagano kako  dužnosnici lokalne samouprave i predstavnici vodovodnog poduzeća nastoje riješiti taj 
problem, bez daljnjih troškova za lokalnu samoupravu, te se nadaju da će u tome uspjeti u vremenu do  dobivanja 
uporabne dozvole za rad  vrtića. 

Nakon izlaganja predsjednica se zahvalila predstavnicima Općine Tinjan i njihovom konzultantu koji su nakon ove 
točke dnevnog red napustili rad sjednice. 

Sjednicu napuštaju Goran Hrvatin, Jasmina Lakača i Stevo Žufić. 

Ad.3.) Prezentacija projekta izgradnje vrtića u Gračišću 
 
Uvodnu riječ imala je pročelnica Općine Gračišće, Marina Benković. 

Potpisan je ugovor o financiranju. Procijenjena vrijednost  8.800.000 kn. Dvije vrtićke i jedna jaslička skupina. 
Projekt je izradilo poduzeće Singrad. Javna nabava planira se  tijekom svibnja. Planiraju da projekt bude gotov za 
prihvat djece  2021.g. 
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Daljnje izlaganje imala je Danijela Ferenčić.  

Objekt je montažne gradnje, ukupne bruto površine 690 m2. Sastoji se od prizemlja (u ravnini s vanjskim 
terenom)  i suterena. Grijanje: dizalica topline i plinski spremnik, podno grijanje, ventilacijski sustav s 
rekuperacijom. U prizemlje se nalazi višenamjenska prostorija, prostorija za   dnevni boravak za jednu odgojnu 
skupinu, a u suterenu je kuhinja s popratnim prostorima i s dvije  skupine za dnevni boravak djece i popratnim 
prostorima. 

Daljnje izlaganje imao je Emil Šetić iz konzultantske tvrtke Eurokonzalting.  

Prema ugovoru o financiranju 80% ukupnih troškova su prihvatljivi troškovi odnosno cca. 6.400.000 kn. 
Procijenjena vrijednost  projekt je 8.800.000 kn. Očekivani rezultati projekta: kapacitet za  52 djece i deset  
novozaposlenih osoba odnosno najmanje osam novozaposlenih osoba jer bi manji broj zaposlenih izazvao 
financijsku korekciju od strane Agencije za financiranje.  Agenciji je potrebno obrazložit da Vrtić, zbog manjeg 
broja djece, može zaposliti i manji broj osoba. Također, uvjet dobivanja financijske potpore je da Područni vrtić u 
Gračišću najmanje pet godina nakon izgradnje ostane u sastavu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin obzirom da je do  
tog roka projekt podložan financijskoj kontroli. 

(Tijekom izlaganja g. Emila Šetića članica Suzana Jašić napustila je rad sjednice.) 

Otvara se rasprava u kojoj je iskazana bojazan da, uvjetom o zapošljavanja deset (ili nešto manje) novih osoba u 
Područni vrtić Gračišće i ostajanje u sastavu Matičnog vrtića, može izazvati negativne financijske poteškoće za 
rad ustanove. Svakako treba, s Agencijom za plaćanje, utvrdit u kolikoj se mjeri može smanjiti zapošljavanje 
novih radnika. 

Nakon izlaganja predsjednica se zahvalila predstavnicima Općine Gračišće  koji su nakon ove točke dnevnog red 
napustili rad sjednice. 

Ad. 4) Informacija o planovima za izgradnju vrtića u Motovunu 
 
 Izvjestitelj je pročelnik Općine Motovun, Nenad Šćulac. 

Općina Motovun je u fazi postupka izrade Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Motovun. U izmjene i 
dopune prostornog plana  uključena je i izgradnju novog vrtića.  Općina je s projektantima u fazi razgovora oko 
projektnog zadatka za izradu vrtića.  

Izgradnja vrtića se planira uz postojeću Osnovnu školu u podnožju Motovuna.  

Pročelnik je rekao da su provedena geotehnička ispitivanja prilikom nedavne  izrade ceste i da nema posebnih 
pojava proklizavanja  terena. Ako bude potrebno provest će ponovno geotehničko ispitivanje tla. 

Anton Finderle se nadovezuje na pročelnikovo izlaganje vezano za zgradu osnovne škole i  problem propuštanja 
vode pri obilnijim kišama kada voda prodire u unutrašnjost zgrade.  

Konstatirano je da bi prije daljnjih postupaka svakako trebalo napraviti geotehnička ispitivanja tla. 

Predsjednica se zahvaljuje  na izlaganju pročelniku Općine Motovun. 

Nakon ove točke rad sjednice napuštaju Nenad Šćulac, Elvis Kliman i Nevija Srdoč. 
 
Ad.5.) Donošenje Prvih izmjena Financijskog plana za 2019.g. 

Izvjestiteljica je Patricija Jedrejčić. 

 
Na 4. sjednici Upravnog vijeća predložene su  I. izmjene Financijskog plana za 2019. godinu. Na 21. sjednici 
Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 14.3.2019. prihvaćen je prijedlog I. izmjena Financijskog plana DV za 
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2019. te Patricija Jedrejčić predlaže donošenje istih na ovoj  sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića O. Ban 
Pazin. 

I. izmjene Financijskog plana odnose se na  financiranje kreditom od 4.600.000,00 kuna za dio građevinskih 
radova i ostale  pripremne radnje oko rekonstrukcije zgrade matičnog vrtića koje se namjeravaju izvršiti u 2019. 
godini. 

Bez rasprave jednoglasno se s četiri glasa „ZA“ donose I. izmjene Financijskog plana za 2019.g. 

Patricija Jedrejčić  moli za nadopunu izlaganja vezno za ishodovanje suglasnosti Gradskog vijeća o zaduživanju i 
jamstvu.  

U razgovoru s konzultantima, pročelnicom za financije Grada Pazina i gradskim odjelom  zaduženim za provedbu 

javne nabave zaključeno je  da je potrebno ishodovati suglasnost  Gradskog vijeća o zaduživanju i jamstvu. Tijelo 

koje može uputiti takvu vrstu Zahtjeva je Upravno vijeće. Prije toga Vrtić će prikupiti inicijalne (informativne) 

ponude o uvjetima kreditiranja od strane  banaka.  Nakon prikupljanja ponuda Vrtić će sazvati sjednicu Upravnog 

vijeća. Obzirom da je slijedeća sjednica Gradskog vijeća planirana za 11.travnja 2019. sjednica Upravnog vijeća 
bila bi čim Vrtić dobije potrebne informacije (ponude) od banaka.  Tim postupkom bi se osiguralo da, dok traje 
postupak javne nabave za radove, Vrtić može pokrenuti postupak dobivanja kredita i potrebnih suglasnosti 

mjerodavnih tijela. 

Prihvaćena je informacija Patricija Jedrejčić o potrebi sazivanja skore sjednice Upravnog vijeća. 

Ad.6.) Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s dvije odgojiteljice na određeno vrijeme m/ž s 
punim radnim vremenom  i s jednom odgojiteljicom na određeno vrijeme s pola radnog vremena  

Izvjestiteljica je Vesna Rusijan. 

Članovi i članice Vijeća dobili su tablicu s popisom  kandidatkinja koje su se javile na natječaj za radna mjesta za 
dvije odgojiteljice s punim radnim vremenom na određeno vrijeme i jednu odgojiteljicu na pola radnog vremena 
na određeno vrijeme. 
Ravnateljica predlaže da se na radna mjesta na određeno vrijeme prime Amelia Lušetić (zamjena za T.Z.) i Nina 
Paladin (zamjena za E.P.) a da se na određeno vrijeme s pola radnog vremena primi Dina Brajković (zamjena za 
I.D.B.). 
Bez rasprave jednoglasno je s četiri glasa „ZA“ prihvaćen prijedlog ravnateljice i u tom smislu je 
donesena odluka. 
 
Ad.7.) Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa sa spremačicom na određeno vrijeme s punim 
radnim vremenom radi zamjene za bolovanje  
 
Izvjestiteljica je Vesna Rusijan. 
Članovi i članice Vijeća dobili su tablicu kandidatkinja koje su se javile na natječaj za radno mjesto spremačice na 
određeno vrijeme radi zamjene za S.H. 
Ravnateljica predlaže Gabrijelu Belić koja već na tom radnom mjestu radni po Ugovoru o radu do 60 dana. 
 
Bez rasprave jednoglasno je s četiri glasa „ZA“ prihvaćen prijedlog ravnateljice i u tom smislu je 
donesena odluka. 
 
Rad sjednice napušta Anton Finderle. 
 
Ad.8.) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za domara-ložača s punim radnim vremenom na 
određeno vrijeme 

Izvjestiteljica je Vesna Rusijan. 
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Ravnateljica traži od Upravnog vijeća da donese odluku o objavljivanju natječaja za domara-ložača na određeno 
vrijeme s punim ranim vremenom radi zamjene za bolovanje V.F 
 
Bez rasprave jednoglasno je s četiri glasa „ZA“ prihvaćen prijedlog ravnateljice i u tom smislu je 
donesena odluka. 
 
 
 
Sjednica je završila u 18,15 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

KLASA: 003-06/19-01/02 
URBROJ: 2163/01-09-19-2 
 

Zapisničarka:      Predsjednica Upravnog vijeća:  
      Gabrijela Krizmanić, tajnica                                     Hani Glavinić, v.r. 
 

 


