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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 6. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u ponedjeljak, 8.travnja  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. Vesna Rusijan, ravnateljica Vrtića 
2. Patricija Jedrejčić, voditeljica računovodstva 
3. 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 predlaže  
 
Dnevni red:  

1. Verifikacija Zapisnika s 5.sjednice Upravnog vijeća 
2. Zahtjev Gradskom vijeću Grada Pazina za suglasnost za zaduživanje 
3. Razno. 

Predsjednica predlaže da se u točki 3. Razno razmotri Zaključak Sindikalne podružnice Vrtića vezano za 
Prijedlog Pravilnika o mjerilima i postupku upisa u Vrtić. 

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

Ad.1.) Verifikacija Zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća 
 
Na Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća nema primjedbi te je  Zapisnik verificiran jednoglasno s pet  
glasova „ZA“. 
 
Ad.2.) Zahtjev Gradskom vijeću Grada Pazina za suglasnost za zaduživanje 
Izvjestiteljica je Patricija Jedrejčić, voditeljica računovodstva 

Patricija Jedrejčić obrazlaže da Vrtić treba dobiti suglasnost za zaduživanje od Gradskog vijeća Grada Pazina za 
realizaciju projekta rekonstrukcije zgrade Vrtića u ul. Prolaz O. Keršovanija 1. 
Vrtić očekuje da će prva akontacijska sredstva od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju biti doznačena  tek krajem godine ili početkom 2020.g. Građevinski radovi bi trebali započeti tijekom ljeta 
ove godine te će i privremene situacije u međuvremenu doći na naplatu, te Vrtić treba osigurati sredstva iz kredita 
za predfinanciranje projekta rekonstrukcije. 
Sukladno Prvim izmjenama Financijskog  plana Vrtića za 2019.g. , predviđeni iznos kredita bio bi 4.600.000 kn za 
dio građevinskih radova i ostale pripreme radnje koje se planiraju izvršiti u 2019.g. 
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Vezano za navedeno Vrtić  je uputio Zahtjev za dostavu indikativne ponude za kredit u iznosu od 4.600.000 kn na 
adrese  četiriju poslovnih banaka. U roku su zaprimljene ponude dviju poslovnih banaka i to  Privredna banka 
Zagreb i Otp banke. 
Članovi i članice Vijeća dobili su na uvid pristigle indikativne ponude navedenih banaka. 
Patricija Jedrejčić detaljno obrazlaže pristigle ponude. 
 
Predsjednica otvara raspravu. 
 
Nakon kraće rasprave kao povoljnija  ponuda ocjenjena je ponuda Privredne banke Zagreb prema slijedećim 
uvjetima zaduživanja:  
Iznos kredita: 4.600.000 kn;  
rok korištenja: 18 mjeseci; 
 poček otplate: prema dogovoru s bankom 
rok otplate: 10 godina 
dinamika otplate: mjesečna otplata 
kamatna stopa: 1,60 % 
osiguranje kredita:  zadužnica i mjenica 
 
Jednoglasno je s pet glasova „ZA“ odabrana ponuda Privredne banke Zagreb.  
Zahtjev za davanje suglasnosti za zaduživanje prema gore navedenim uvjetima, zajedno sa Zaključkom, 
Upravno vijeće će uputiti Gradskom vijeću Grada Pazina radi dobivanja suglasnosti. 
 
Ad.3.)  Razno 
 Razmatranje Zaključka Sindikalne podružnice Vrtića vezano za Prijedlog Pravilnika o mjerilima i 
postupku upisa u Vrtić 
 Na 4.sjednici Upravnog vijeća održanoj 4.3.2019., članica Vijeća, Renata Demark, podnijela je 
amandman na Prijedlog Pravilnika o upisima i mjerilima upisa na način da u Prijedlog Pravilnika uđe stavak koji 
omogućava „upis u vrtić, sufinanciranje i  prednost pri upisu djeci zaposlenika Vrtića“. Nakon rasprave predloženi 
amandman je prihvaćen na način da to pravo ostvaruju samo odgojiteljice Vrtića. 
 Takav je prijedlog izazvao nezadovoljstvo ostalih zaposlenika Vrtića te Sindikalna podružnica Vrtića 
predlaže ponovno razmatranje navedenog prijedloga „jer bi moguće „sutra“ izazvao postupke protiv diskriminacije 
među zaposlenicima Vrtića“.  

Sindikalna podružnica je isti Zaključak uputila Gradskom vijeću Grada Pazina. 
 
Predsjednica je otvorila raspravu. 
U raspravi se uvažilo stav Sindikalne podružnice da je to diskriminirajuće prema ostalim zaposlenicima 

ali da je previše omogućiti da to pravo ostvare  svi zaposlenici što nije u redu prema bilo kojem drugom roditelju 
koji ima pravo upisa u Vrtić. Navedeno pravo  odgojiteljicama priznalo bi se zbog njihovog specifičnog radnog 
vremena.  

Nakon duže rasprave 
S četiri glasa „PROTIV“ i jednim glasom „ZA“ odbacio se prijedlog Sindikalne podružnice da 

pravo upisa u Vrtić, sufinanciranja i prednost pri upisu imaju djeca zaposlenika Vrtića.“ Upravno vijeće 
ostaje pri prvotnom Zaključku s 4. sjednice Upravnog vijeća.  
 
Sjednica je završila u 16,50 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 

 


