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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 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održanoj u srijedu, 12. lipnja  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. Dano Červar (član) 

 
Opravdano odsutna: Renata Demark 
 

Ostali nazočni: 
1. Vesna Rusijan, ravnateljica 
2. Gabrijela Krizmanić, tajnica i  zapisničarka na sjednici 
3. Patricija Jedrejčić, voditeljica računovodstva 
4. Gordana Trošt-Lanča, Predsjednica Povjerenstva za upise 

 
Sjednicom predsjedava Hani Glavinić,  Predsjednica Upravnog vijeća (dalje: Predsjednica). 
 
Predsjednica  pozdravlja prisutne, utvrđuje da sjednici ne prisustvuje članica Renata Demark (opravdala 
nedolazak na sjednicu) ali  da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka. 
 
Predsjednica predlaže.  
 
Dnevni red:  

1. Verifikacija Zapisnika s 8.sjednice Upravnog vijeća 
2. Obavijest o Privremenoj rang listi upisa djece u Vrtić za ped. 2019./2020.g. 
3. Donošenje Odluke o radu Vrtića tijekom srpnja i kolovoza 2019. 
4. Obavijest o provedenom postupku javne nabave za radove na rekonstrukciji zgrade Vrtića i tijeku daljnjih 

koraka vezano za realizaciju projekta 
5. Donošenje Prijedloga II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.g. 
6. Mišljenje o cijenama roditeljskih uplata za pedagošku 2019./2020.g 
7. Razno. 

 
Jednoglasno je s četiri glasa „ZA“ prihvaćen predloženi dnevni red sjednice. 

 
Ad.1.) Verifikacija Zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća 
 
Na Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća nema primjedbi te je  Zapisnik verificiran jednoglasno s četiri  
glasa „ZA“. 
 
Ad.2.) Obavijest o Privremenoj rang listi upisa djece u Vrtić za ped. 2019./2020.g. 
 
Izvjestiteljice: Vesna Rusijan, ravnateljica i Gordana Trošt – Lanča, Predsjednica povjerenstva za upise (dalje: 
Predsjednica Povjerenstva) 
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Na temelju članka 9.-13. Pravilnika o postupku upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (dalje: Pravilnik o upisima)  

na temelju Odluke o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagošku 2019./2020.g. Klasa: 
601-01/19-01/18; URBROJ: 2163/01-09-19-4 od 2.svibnja 2019. (dalje: Odluka o pokretanju upisa) Povjerenstvo 

za upise  Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin  podnijelo je Ravnateljici Izvještaj o prevedenim upisima u 

ped.2019./2020.g. i predložilo donošenje Privremene rang liste. 

 Povjerenstvo za upise u sastavu Gordana Trošt-Lanča (predsjednica), Marija Dagostin (članica) i 
Patricia Putinja (članica) sastalo se dana 3. lipnja 2019. i razmatralo pristigle Zahtjeve za upis u pedagošku 
2019./2020.g. O svom radu Povjerenstvo je vodilo Zapisnik. 

 Sukladno  Odluci o pokretanju upisa, u vremenu od 13.-15.svibnja 2019.g., obavljeno je zaprimanje 

Zahtjeva za upis u Matični i Područne vrtiće za sljedeće programe: 

1. Za Matični vrtić u Pazinu: za redoviti cjelodnevni program u jasličkim i vrtićkim skupinama. 
2. Za Područne vrtiće u Cerovlju (Pazinski Novaki), Gračišću, Lupoglavu, Karojbi, Motovunu i 

Tinjanu: za redoviti cjelodnevni program u vrtićkim skupinama. 
3. Za Područni vrtić u Sv. Petru u Šumi: za  redoviti cjelodnevni vrtićki program i redoviti poludnevni 

vrtićki program. 
U program ranog odgoja („jaslice“) mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza 2019.g. navršavaju jednu 

godinu života. 

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

Ukoliko postoji potreba za upisom djece mlađe od tri godine u Područnim vrtićima, a sukladno broju slobodnih 
mjesta Vrtić ima mogućnost prijema, na prijedlog Povjerenstva za upise, Odlukom o pokretanju upisa,  mogu se 

upisati djeca koja do 31. prosinca 2019. navršavaju tri godine života prema kriteriju uzrasta od starijega ka 

mlađemu.   

Za upis u pedagošku 2019./2020. godinu u Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin (dalje: Vrtić)  zaprimljeno je 243 
Zahtjeva za upis, od toga 121 Zahtjev za upis djece u Matični vrtić Pazin te 122 Zahtjeva za upis djece u 
Područne vrtiće. 

Detaljniji prikaz je u tablicama 1. i 2: 

Tablica 1: Prikaz broja prijavljene djece za matični vrtić i jaslice u ped.god. 2019./2020. 

 broj 

slobodni

h mjesta 

* 

broj 

prijavljen

e djece 

od toga: 

zadovoljavaju uvjete ne zadovoljavaju uvjete 

Rođeni do 
31.8.2016

. 

Rođeni do 
31.8.2018

. 

Rođeni 
nakon 

31.8.2018

. 

Necijepljeni

, druge 

općine 

VRTIĆ 40 38 

(+5) 

34 

(+2) 

- - 4 

(+3) 

JASLIC

E 

36 83 

(+1) 

- 74 2 7 

(+1) 

 

* broj slobodnih mjesta je prema tablici iz travnja 2019; moguće su promjene u broju radi   

   ispisa djece, odgode upisa u školu za pojedinu djecu, procjenu zrelosti za prijelaz iz jaslica   u vrtić ili 
reorganizacije skupina 



3 

 

napomena: brojevi u zagradama odnose se na prijave kao druga ili treća opcija 

Tablica 2: Prikaz broja prijavljene djece za područne vrtiće u ped.god. 2019./2020. 

Područni vrtići broj slobodnih 

mjesta 

 broj 

prijavljene 

djece 

Od toga 

Rođeni do 
31.12.2016.* 

Rođeni u 
2017. godini 

Druge općine 

Cerovlje (P. Novaki) 13 8 6 2 - 

Gračišće       9 11 (+1) 10 (+1) 1 - 

Karojba  13** 29 25 2 2 

Lupoglav 13** 12 6 - 6 

Motovun 7** 8 8 - - 

Sv.Petar u Šumi  CP 13** 25 (+1) 23 - 2 (+1) 

Sv.Petar u Šumi  PP 7*** 1 (+4) 1 (+3) - (1) 

Tinjan  20** 28 28 - - 

 

* prema Odluci o pokretanju postupka upisa, u PV se mogu primiti djeca koja do 31. prosinca 2019. 

navršavaju 3 godine ukoliko Vrtić ima mogućnost prijema 

** došlo je do promjena u broju slobodnih mjesta u odnosu na tablicu o broju slob.  mjesta iz travnja 
2019. radi odgode upisa u školu pojedine djece, ispisa djece ili djece s teškoćama u razvoju koja su 
prijavljena za upis (radi čega se smanjuje ukupni broj slob. mjesta) 

*** konačan broj ovisi o broju djece čiji su roditelji podnijeli Zahtjev za prijelaz u cjelodnevni program u 

Sv. Petru u Šumi ili Tinjanu 

CP – cjelodnevni (9-satni) program 

PP – poludnevni (5,5-satni) program 

napomena: brojevi u zagradama odnose se na prijave kao druga ili treća opcija  

Povjerenstvo za upise razmatralo je zaprimljene Zahtjeve za pojedine vrtiće, na osnovu postojećeg 
stanja provelo je rangiranje Zahtjeva prema postignutim bodovima za vrtiće gdje je to bilo potrebno te sukladno 
Pravilniku o upisima predložilo  Ravnateljici da donese Privremene rang liste koje su danas objavljene na web 

stranicama Vrtića i oglasnim mjestima Vrtića.  

Nakon popunjavanja svih slobodnih mjesta pristiglim Zahtjevima ostalo je slobodnih mjesta za upis djece 

u sljedećim Područnim vrtićima: 

- u Područnom vrtiću u Cerovlju (Pazinski Novaki) 7 slobodnih mjesta za djecu vrtićkog uzrasta u 
cjelodnevnom programu, 

- u Područnom vrtiću u Lupoglavu 1 slobodno mjesto za dijete vrtićkog uzrasta u cjelodnevnom programu  
-  u Područnom vrtiću u Sv.Petru u Šumi 11 slobodnih mjesta za djecu vrtićkog uzrasta u poludnevnom 

programu. 
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Nakon izvještaja Povjerenice za upis Ravnateljica dodaje  kako je  ostao neupisan velik broj  djece jasličkog 
uzrasta u Matičnom vrtiću (27 djece), također u Područnom vrtiću u Karojbi ostao je velik broj neupisane djece 
vrtićkog uzrasta (12 djece).  

Što se tiče Područnog vrtića u Tinjanu i Sv. Petru u Šumi načelnici Općine Tinjan i Sv.Petar u Šumi iskazali 
su interes za formiranjem cjelodnevne skupine u PV u Sv.Petru u Šumi (sadašnja poludnevna skupina) na način 
kao i pedagoške 2018./2019. godine. Sporazumom o financiranju regulirali bi sufinanciranje  navedene 
„zajedničke“  skupine. 

Na Privremenu rang listu roditelji imaju pravo pritužbu u roku 15 dana, odnosno do 27.lipnja 2019.g. 
Povjerenstvo će razmotrit pritužbe i predložiti Upravnom  vijeću donošenje Konačne odluke o upisima. 

Konačna odluka o upisima bit će objavljena 5.srpnja 2019.g. 
 
Nakon kraće rasprave u kojoj je iskazan interes vezan za projekt izgradnju vrtića u Tinjanu i Gračišću kao i 

tijek edukacija vezano za otvaranje obrta za dadilje, primljena je informacija o Privremenim rang listama. 
 

Ad.3) Donošenje Odluke o radu Vrtića tijekom srpnja i kolovoza 2019. 
Izvjestiteljica je Gordana Trošt – Lanča 
 
Broj prijavljene djece za rad tijekom srpnja i kolovoza 2019. dobiven je na temelju Izjava roditelja. 
 

 SRPANJ 2019 KOLOVOZ 2019 

Prijavljena djeca za MV u Pazinu 
1-5 8-12 15-19 22-26 29.7-2.8. 6-9 12-16 19-23 26-30 

Sveukupno Pazin 
135 136 107 92 96/70 70 67 65 61 

 

PV KAROJBA SRPANJ 2019 

Prijavljeni za PV u 

Karojbi (Karojba i 

Motovun) 

1-5 8-12 15-19 22-26 29-31 

UKUPNO 
28 

(30) 
27 27 27 

26 

(28) 

 

PV SV. PETAR U ŠUMI SRPANJ 2019 

Prijavljeni za PV u Sv. Petru u Šumi (Sv.Petar 

i Tinjan) 

1-5 8-12 15-19 22-26 29-31 

UKUPNO 
31 

(32) 
31 32 32 

32 

(33) 

 

Broj prijavljene djece za srpanj i kolovoz  je sličan prošlogodišnjim prijavama za isto razdoblje.  

Ravnateljica je rekla da će se, zbog planiranih  radova na rekonstrukciji zgrade „gornjeg“ vrtića, veći dio 
rada tijekom srpnja i kolovoza odvijati u zgradi „donjeg“ vrtića. Organizacija rada će se prilagođavati situaciji  
vezano za tijek građevinskih radova. 
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Nakon kraće rasprave jednoglasno je s četiri glasa „ZA“ donesena odluka o radu Vrtića tijekom srpnja i 
kolovoza 2019. 
Za prijavljenu djecu odvijat će se rad u Matičnom vrtiću u Pazinu od 1.srpnja  do 31.kolovoza 2019.  
Za prijavljenu djecu odvijat će se rad u Područnim vrtićima u Karojbi i Sv. Petru u Šumi tijekom srpnja 
2019.g. 
 

Ad.4.) Obavijest o provedenom postupku javne nabave za radove na rekonstrukciji zgrade Vrtića i tijeku 
daljnjih koraka vezano za realizaciju projekta 

Izvjestiteljica je Vesna Rusijan, ravnateljica. 
 
Ravnateljica obavještava članove i članice Upravnog vijeća o tijeku realizaciju projekta „Rekonstrukcije 

(dogradnje i nadogradnje) zgrade vrtića u Pazinu, ul. Prolaz O. Keršovaijna 1. 
Proveden je postupak javne nabave za radove. Na natječaj je zaprimljena jedna ponuda. To je ponuda 

tvrtke Vladimir Gortan d.d. Pazin, D. Trinajstića. Iznos navedene ponude je viši od procijenjene vrijednosti za 23% 
što je bilo za očekivati zbog porasta cijena građevinskih usluga u protekle dvije godine. U postupku je pregled i 
ocjena pristigle ponude te slijedi donošenje Odluke o odabiru i potpisivanje ugovora s izvođačem radova.  

 
Što se tiče javne nabave za opremanje Vrtića trenutno se radi na doradi troškovnika. 
Postupak javne nabave za opremu planira se započeti tijekom kolovoza.  
 
Postupak nabave stručnog nadzora nad gradnjom također je u postupku i provodi se kao postupak 

jednostavne nabave obzirom da je procijenjena vrijednost te nabave niža od  200.000 kn (bez PDV-a). 
 
Trenutno se vod pregovori  s PBZ bankom radi realizacije kredita. Agenciji za plaćanje u poljoprivredi nije 

predviđen rok u kojem mora investitoru doznačit odobrena sredstva za predujam tako da Vrtić mora  osigurati 
plaćanje mjesečnih situacija – pogotovo onih početnih mjesečnih situacija. 

 
Nakon kraće rasprave, članovi i članice Upravnog vijeća primili su na znanje obavijest ravnateljice 

vezano za realizaciju projekta rekonstrukcije zgrade Vrtića. 
 

Ad.5.) Donošenje Prijedloga II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.g. 
Izvjestiteljica je Patricija Jedrejčić 
 

Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin za 2019. i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu 
donesen je  na 36. sjednici Upravnog vijeća koja održanoj 19.9.2018. godine. Prijedlog Financijskog plana 
upućen je na Gradsko vijeće te je usvojen kao sastavni dio proračuna Grada Pazina na 19.sjednici Gradskog 
vijeća održanoj 20.12.2018.  Isti je donesen na  3. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin 
održanoj 21.12.2018. 

Na 4. sjednici Upravnog vijeća predložene se I. izmjene Financijskog plana za 2019. godinu te su donesene na 

21.sjednici Gradskog vijeća održanoj 6.3.2019. Voditeljica računovodstva i ravnateljica  predlažu Upravnom 
vijeću  II. izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića uz sljedeće obrazloženje 

Prihodi:  

I. Opći prihodi i primici (izvor 1.1.) 

Opći prihodi i primici povećavaju se za  30.000,00 kn a odnose se na financiranja izdataka za financijsku imovinu 
i otplatu zajmova. 

Ukupno povećanje rashoda iz izvora Općih prihoda i primitaka u iznosu od 30.000,00 kuna. 
R1455 - konto 34233 - kamate za primljene kredite + 20.000,00 
R0600 - konto 34311 - usluge banaka  + 10.000,00 
 

 

II. Vlastiti prihodi (izvor 3.2) 
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Ukupno povećanje 375.554,00 kn  

Preneseni višak prihoda iz 2018. godine raspoređuje se na rashode u 2019. godini  

R0703 - konto 32211 - uredski materijal  (likovni materijali za djecu)  + 20.000,00 
R0704 - konto 32212 - literatura + 5.000,00  
R0708 - konto 32224 - namirnice + 27.000,00  
R0712 - konto 32234 - motorni benzin i gorivo (lož ulje) +30.000,00 
R0718 - konto 32321 - Usluge tekućeg održavanja građ. objekata + 11.000,00 
R0721 - konto 32342 - Iznošenje i odvoz smeća  + 30.000,00 
R0727 - konto 32391 - Grafičke i tiskarske usluge (troškovi Vrtićkog časopisa)  + 5.000,00 
Ukupno: 128.000,00 kuna za redovnu djelatnost vrtića 
 

Preostali iznos od 247.554,00 kn raspoređuje se na Kapitalni projekt K102901 - Proširenje i rekonstrukcija Vrtića 
R1619 - konto 34233 - kamate za primljene kredite +10.000,00 
R1405 - konto 34311 - usluge banaka + 10.000,00 
R1619-1 - konto 42641 - projektna dokumentacija + 10.000,00 
R3133 - konto 45411 - dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu + 217.554,00 
 

III.  Tekuće i kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna 

P0251 - konto 63613 - tekuće pomoći iz nenadležnih proračuna (prihodi iz državnog proračuna za provođenje 
programa Predškole odobreni su u ukupnom iznosu od 26.000,00 a planirani su u iznosu od 28.000,00 pa se 
smanjuju P0251 - 2000,00 te se smanjuju planirani  rashodi 

 R0735 -uredski materijal -2000,00  

P0252 - konto 63613 - tekuće pomoći iz državnog proračuna za provođenje programa za djecu s teškoćama u 
razvoju povećavaju se za 10.200,00 te se raspoređuju na 

R0738 - sitan inventar (za potrebe TUR) 

IV. Tekuće i kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna (izvor 5.I) 

Smanjuju se prihodi prema projektu Istarske županije u iznosu od -5000,00 kn te se smanjuju planirani rashodi na 

stavci R2991 - sitan inventar. 

V. Tekuće i kapitalne pomoći iz nenadležnih proračuna (izvor 5. H) 

Na natječaju projektnih prijedloga za program Erasmu + za 2019. godinu pod nazivom "Iznutra prema van 

krenimo svi" za ključnu aktivnost 1 u području općeg obrazovanja odobren je iznos od 135.000,00 kn. Projekt će 
se provoditi u 2019. i 2020. godini. 

Ukupno povećanje prihoda  iznosi 543.754,00 kuna  te su u istom iznosu planirali i rashodi prema 

priloženoj tablici. 

Članovi i članice Vijeća su prihvatili obrazloženje voditeljice računovodstva vezano za prijedlog II. Izmjena i 

dopuna Financijskog plana za 2019.g. te se jednoglasno je s četiri glasa „ZA“ donosi prijedlog II. Izmjena i 

dopuna Financijskog plana za 2019.g. Prijedlog će se uputiti Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i 
društvene djelatnosti Grada Pazina  radi uvrštavanja u proračun i konačnog donošenja. 

 
Ad.6.) Mišljenje o cijenama roditeljskih uplata za pedagošku 2019./2020.g. 

Izvjestiteljica je Vesna Rusijan. 
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Na koordinaciji Gradonačelnika Grada Pazina i načelnika Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, 
Motovun, Sv.Petar u Šumi i Tinjan razmatrao se, između ostalog,  prijedlog povećanja mjesečnih cijena 
roditeljskih uplata za pedagošku 2019./2020.g. 

Razmatrajući ukupne okolnosti porasta troškova života građana u RH (prema priopćenju Državnog 
zavoda za statistiku), te konkretni porast troškova Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, što je navedeno u prilogu 
obrazloženja Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina, da je nužno slijediti 
trend porasta cijena u Hrvatskoj. Stoga je zaključeno da bi povećanjem cijena za oko 2,0 % (što iznosi 13 kn 
mjesečno za jaslice i 12 kn mjesečno za vrtić) kako za cjelodnevni program vrtića tako i jaslica, osigurali 
pozitivno poslovanje Vrtića do kraja godine u dijelu koji se odnosi na rashode koji se podmiruju iz prihoda 
roditeljskih uplata. Istovremeno, ne bi značajnije opteretili roditelje dodatnim troškovima koji bi naštetili kvaliteti 
života obitelji.   

Predloženo je da cijene usluga Vrtića za roditelje  od 1. rujna 2019. godine iznose:  

a) za cjelodnevni program - jaslice:  

- 680,00 kuna za Matični vrtić u  Pazinu ;  
b) za cjelodnevni program - vrtić: 
- 650,00 kuna za Matični vrtić u  Pazinu te Područne vrtiće u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, 

Motovunu, Svetom Petru u Šumi i Tinjanu; 
c) za poludnevni program (6-satni): 

- 538,00 kuna za Područni vrtić u Svetom Petru u Šumi 
 
Članovi vijeća su prihvatili obrazloženje potrebe povećanja cijena roditeljskih uplata kako je predloženo od 

strane Upravnog  odjela Grada Pazina te sukladno   članku 10. Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu 
naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 28/03., 24/09. 13/11., 
24/15. i 47/16.)   donose sljedeće MIŠLJENJE:  

 
1. Upravno vijeće je suglasno s prijedlogom Upravnog odjela za samoupravu, upravu i 

društvene djelatnosti Grada Pazina o povećanju roditeljskih uplata za  pedagošku 
2019./2020.g.  za 2 % u odnosu na postojeće cijene. 

2. U skladu s točkom 1. ovog Mišljenja Upravno vijeće je suglasno da  Gradonačelnik Grada 
Pazina  utvrdi sljedeće cijene  za pedagošku 2019./2020.g. 
 

VRTIĆ 
Prijedlog cijena za 

2019./2020.g. 

MV PAZIN, cjelodnevni 650 

MV PAZIN jaslice, cjelodnevni 680 

PV CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, SV.PETR U 
ŠUMI I TINJAN, cjelodnevni  

650 

PV SV.PETRU U ŠUMI, poludnevni  538 

 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

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

Zapisničarka: Gabrijela Krizmanić  Predsjednica Upravnog vijeća:Hani Glavinić 

 


