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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 

sa 8. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održanoj u četvrtak, 2.svibnja  2019. s 
početkom u 16 sati u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin 
 
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. Gabrijela Krizmanić, tajnica i  zapisničarka na sjednici 

 
Sjednicom predsjedava Hani Glavinić,  Predsjednica Upravnog vijeća (dalje: Predsjednica). 
 
Predsjednica  pozdravlja prisutne, utvrđuje da su prisutni svi članovi i članice Vijeća ta da postoji kvorum za 
pravovaljano donošenje odluka. 
 
Predsjednica predlaže.  
 
Dnevni red:  

1. Verifikacija Zapisnika sa 7.sjednice Upravnog vijeća 
2. Donošenje Odluke o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin za ped. 2019./2020.g. 
3. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za upise. 
4. Razno. 

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

 
Ad.1.) Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća 
 
Na Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća nema primjedbi te je  Zapisnik verificiran jednoglasno s pet  
glasova „ZA“. 
 
Ad.2.) Donošenje Odluke o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin za ped. 
2019./2020.g. 
 
Izvjestiteljica: Gabrijela Krizmanić, tajnica 
 
Dana 29.travnja 2019. održana je  kordinacija gradonačelnika Grada Pazina i načelnika općina Pazinštine. 
 Jedna od točaka dnevnog reda  bila je tema upisa u Vrtića za ped. 2019./2020.g. i izjašnjavanje načelnika o vrsti 
programa koji su u mogućnosti sufinancirati na području svoje Općine u slijedećoj pedagoškoj godini. 
 Na temelju postignutog dogovora s  kordinacije, sukladno članku 5.stavak 1. Pravilnika o mjerilima i postupku 
upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin, Gradonačelnik Grada Pazina donio je Zaključak o davanju  suglasnost 
na prijedlog Odluke o pokretanju postupka upisa u pedagošku 2019./2020.g. dostavljene dopisom od 16.travnja 
2019.g.   
 
Tajnica predlaže Upravnom vijeću da na temelju Zaključka o suglasnosti Gradonačelnika donese slijedeću 
Odluku o pokretanju upisa u pedagošku 2019./2020.g. 
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Zahtjev za upis djece roditelji mogu predati: u Matičnom vrtiću u Pazinu u ul. Prolaz O. Keršovanija 1 (gornji 
vrtić) 13., 14. i 15. svibnja 2019.  9-17 sati 

ili  u pripadajućem  Područnom vrtiću prema mjestu prebivališta  u Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. 
Petru u Šumi i Tinjanu prema objavljenom vremenu iz Oglasa za upis 

VRSTE PROGRAMA: 

Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se u: 

1. MATIČNOM VRTIĆU U PAZINU: Redoviti cjelodnevni program u jasličkim i vrtićkim skupinama.   
 
2. PODRUČNIM VRTIĆIMA U CEROVLJU (Pazinski Novaki), GRAČIŠĆU, LUPOGLAVU, KAROJBI, 

MOTOVUNU I TINJANU: Redoviti cjelodnevni program u vrtićkim skupinama. 
 

3. PODRUČNOM VRTIĆU U SV. PETRU U ŠUMI: redoviti cjelodnevni vrtićki program i redoviti poludnevni 
vrtićki program . 
 

U jaslički program upisuju se djeca koja do 31.kolovoza 2019.g. navršavaju jednu godinu života. 
 

U vrtićke programe upisuju se djeca koja do 31.kolovoza 2019. navršavaju tri godine života. 
 

Ukoliko postoji potreba za upisom djece mlađe od tri godina u Područnim vrtićima, a sukladno broju 
slobodnih mjesta Vrtić ima mogućnost prijema, na prijedlog Povjerenstva za upise mogu se primiti djeca 
koja do 31.prosinca 2019. navršavaju tri godine života prema kriteriju uzrasta od starijega ka mlađemu.   
 

DOKUMENTACIJA ZA UPIS: 

Obavezna dokumentacija: 

1. Ispunjen Zahtjev za upis (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnim stranicama) 
2. Ispunjen Inicijalni upitnik (obrazac se može preuzeti u Vrtiću ili na mrežnim stranicama) 
3. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta 
4. Preslika osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta  
5. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja 
6. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu 

u slučaju promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda 
7. Potvrda o pregledu stomatologa za djecu stariju od tri godine  
8. Nalaz i mišljenje (ili Rješenje) nadležnog tijela ako se radi o djetetu kojem su utvrđene teškoće u 

razvoju 
9. Ostala zdravstveno-medicinsku dokumentaciju bitna za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa 

djeteta (ukoliko istu roditelji posjeduju). 
 

 

Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu (radi bodovanja): 

1. Elektronički zapis Zavoda za mirovinsko osiguranje za roditelje djeteta (dokaz o radnom statusu 
roditelja) ili jednakovrijednu ispravu koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj 
zaposlen u inozemstvu ili dokaz da se roditelj redovno školuje  

2. Potvrda nadležnog tijela o samohranosti roditelja, dokaz o tome da dijete živi u jednoroditeljskoj 
obitelji,  Rješenje da je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji ili Rješenje o određivanju staratelja 
odnosno skrbnika djeteta 

3. Uvjerenje ili Potvrda nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i invalida 
Domovinskog rata 

4. Dokaz nadležnog tijela da roditelji za to dijete i drugu svoju djecu primaju doplatak za djecu 
5. Izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni listove za ostalu djecu iz obitelji (za dijete iz obitelji s troje i 

više djece) 
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6. Eventualna druga dokumentacija na osnovu koje dijete može ostvariti prednost pri upisu. 
 

KRITERIJI BODOVANJA: 

dijete u godini prije polaska u osnovnu školu  30 bodova 

dijete samohranog roditelja  9 bodova 

dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji 9 bodova 

dijete s teškoćama u razvoju  9 bodova 

po procjeni Povjerenstva za upise na temelju dostavljene 
dokumentacije u slučaju izvanrednih okolnosti (socijalni status, 
bolest ili invaliditet roditelja) 9 bodova 

dijete zaposlenih obaju roditelja, dijete roditelja koji se redovno 
školuju ili dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji 7 bodova 

dijete iz obitelji s troje i više djece:   
a) za više od troje djece u obitelji 4 boda 

b) za troje djece u obitelji 3 boda 

dijete roditelja s invaliditetom Domovinskog rata  2 boda 

dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu 1 bod 

 

NAPOMENE: 

a) Pri podnošenju Zahtjeva za upis roditelji mogu izabrati ponuđeni izbor upisa i drugi izbor upisa. 
Ukoliko dijete ne stekne dovoljan broj bodova za upis u prvi izbor dijete će se automatski bodovati 
za izabrani drugi izbor. 

b) Potrebnu dokumentaciju za upis roditelji mogu dobiti u Matičnom vrtiću u Pazinu ili preuzeti sa 
stanica Vrtića http://vrtic-olgaban-pazin.hr/upisi/. 

c) U vrijeme objavljenom za zaprimanje Zahtjeva za upis roditelji mogu ispunjeni Zahtjev za upis 
zajedno s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno u Matični vrtić u Pazinu ili u Područne vrtiće 
u Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu u vrijeme objavljenom za upis ili uputiti 
elektroničkom poštom na e-mail: tajnistvo@vrtic-olgaban-pazin.hr  

d) Prilikom zaprimanja Zahtjeva za upis roditelji će dobiti šifriranu oznaku za javnu objavu podataka. 
Ukoliko roditelji Zahtjev upute elektroničkom poštom, na e-mail s kojeg su uputili Zahtjev za upis, 

dobit će šifriranu oznaku za javnu objavu podataka. 
e) Na Prijedlog Povjerenstva za upise Ravnateljica donosi Privremenu rang listu koja će biti objavljena 

12.lipnja 2019.g. O Privremenoj rang listi Ravnateljica obavještava dopisom Upravno vijeće i 
Osnivača zajedno s podacima o prihvaćenim i odbijenim Zahtjevima. 

f) Roditelji imaju pravo prigovora na Privremenu Rang listu u roku 15 dana od dana objave (do 
27.lipnja 2019.). 

g) Upravno vijeće Vrtića u roku od osam dana od isteka roka za podnošenja prigovora razmatra i 
rješava pristigle prigovore i donosi Odluku o konačnoj rang listi. 

h) Odluka o Konačnoj rang listi bit će objavljena 5.srpnja 2019. 
 
 
Predsjednica otvara raspravu: 
 
Članica Suzana Jašić ima  primjedbe na Pravilnik o mjerilima i postupku upisa u Vrtić, odnosno predlaže da se 
razmotri prijedlog izmjena navedenog Pravilnika zbog  izjednačavanja  roditelja s invaliditetom iz Domovinskog 
rata i ostalih roditelja s invaliditetom (vezano za kriterije bodovanja prilikom upisa). Suzana Jašić smatra da je 
ispravno da se te dvije kategorije roditelja izjednače u svojim pravima prilikom upisa. 
 
Tajnica pojašnjava da je kategorija roditelja s invaliditetom obuhvaćena u kriterij bodovanja u slijedećoj alineji: 
 „po procjeni Povjerenstva za upise na temelju dostavljene dokumentacije u slučaju izvanrednih okolnosti 
(socijalni status, bolest ili invaliditet roditelja) – 9 bodova“  
a da je kriterij „dijete roditelja s invaliditetom Domovinskog rata – 2 boda“ kriterij koji je propisan Zakonom o 
predškolskom odgoju te da ga  kao takvog moramo uključiti u kriterije bodovanja  prednosti pri upisu.   
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Vezano za prijedlog, i ispravno tumačenje problema,  Suzana Jašić će kontaktirati Povjerenicu za osobe s 
invaliditetom.   
Vezano za prijedlog članice Suzane Jašić, ukoliko se ostali članovi Vijeća slože,  moći će se razmatrati na nekoj 
od slijedećih sjednica Vijeća. 
 
Nakon kraće rasprave jednoglasno je s pet glasova „ZA“ donesena Odluka o pokretanju postupka upisa 
u pedagošku 2019./20120.g.. 
 
 
Ad.3.) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za upise. 
 
Izvjestiteljica: Gabrijela Krizmanić, tajnica 
 
Sukladno članku 9.stavak 2. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa, tajnica prenosi članovima i članicama Vijeća 
prijedlog ravnateljice da u Povjerenstvo za upise na rok od godine dana imenuje slijedeće članice iz reda 
Odgojiteljskog vijeća Vrtića: 
 

1. Gordana Trošt – Lanča, psihologinja - predsjednica Povjerenstva, 
2. Marija Dagostin, zdravstvena voditeljica - članica Povjerenstva, 
3. Patricija Putinja,odgojiteljica -  članica Povjerenstva 

 
Bez rasprave jednoglasno s pet glasova „ZA“ donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za upise. 
Imenovane članice Povjerenstva za upise bit će obaviještene o ovoj Odluci. 
 
 
Sjednica je završila u 16,45 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

KLASA: 003-06/19-01/05 
URBROJ: 2163/01-09-19-2 
 

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

 


