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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 7. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u četvrtak, 25.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) (pristigla na sjednicu tijekom druge točke dnevnog reda) 
3. Vinko Stihović, (član) 
4. Renata Demark (članica) 
5. Dano Červar (član) 

 
Ostali nazočni: 
1. Vesna Rusijan, ravnateljica Vrtića 
2. Gabrijela Krizmanić, tajnica,  zapisničarka na sjednici 

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

1. Verifikacija Zapisnika sa 6.sjednice Upravnog vijeća 
2. Donošenje Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin 
3. Donošenje odluke po objavljenom natječaju za domara-ložača (m/ž) s punim radnim vremenom na 

određeno vrijeme. 
4. Razno. 

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

 
Ad.1.) Verifikacija Zapisnika sa 6.sjednice Upravnog vijeća 
Vezano za Zapisnik s prethodne sjednice Ravnateljica je rekla da je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina 
koja je održana 17.travnja 2019. donesen Zaključak o davanju Suglasnosti Vrtiću  za zaduživanje kod Privredne 
banke Zagreb na 4.600.000 kn prema uvjetima i kriterijima iz inicijalne ponude banke i odnosno prema Zaključku 
Upravnog vijeća s prethodne sjednice. 
 
Na Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća nema primjedbi te je  Zapisnik verificiran jednoglasno s četiri 
glasa „ZA“. 
 
Ad.2.) Donošenje Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece  u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin 

Predsjednica je obrazložila tijek događanja vezano za suglasnost na Pravilnik o mjerilima i postupku 
upisa u Vrtić (dalje: Pravilnik). Prijedlog Pravilnika koji je donesen na 4. sjednici Upravnog vijeća održanoj 
4.ožujka 2019.g. razmatran je na Odboru za društvene djelatnosti i Odboru za statut, poslovnik i upravu 
Gradskog vijeća Grada Pazina.  

Zaključak navedenih Odbora je da Gradsko vijeće Grada Pazina donese Zaključak o suglasnosti na 
prijedlog Pravilnika uz slijedeća tri uvjeta: 

1.  da članak  14. Pravilnika  glasi: 
„Prilikom podnošenja Zahtjeva za upis, Vrtić će dodijeliti roditelju djeteta šifru radi pseudonimizacije osobnih 

podatak djeteta, koju će koristiti prilikom javne objave rezultata upisa djece.” 
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uz obrazloženje da se na taj način  „Pravilnik usklađuje s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti 
podataka (NN 42/18.)“ 
 

2. da se u članku 3. briše stavka 2. koji glasi: 
 
 „Pravo upisa i sufinanciranja boravka u Matični i Područni vrtić ostvaruje dijete odgojitelja Vrtića bez obzira na 
mjesto prebivališta djeteta i jednog od roditelja.“ 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. i tako redom do dosadašnjeg stavka 7. koji postaje stavak 6. 
U dosadašnjim stavcima 6. i 7. redni broj „5.“ zamjenjuje se rednim brojem „4.“. 
 
Uz obrazloženje: Predlaže se brisanje stavka 2. u članku 3. jer se prijedlogom tog stavka radnici Dječjeg vrtića 
„Olga Ban” Pazin, odnosno dio radnika (samo odgojitelji), stavljaju u nejednak (privilegirani) položaj u odnosu na 
sve ostale građane Grada Pazina, što uključuje i sve ostale radnike Vrtića, što je u suprotnosti sa zakonskim 
propisima koji reguliraju suzbijanje diskriminacije, te temeljnim načelima drugih općih akata, državnih i gradskih, 
koji jamče jednaku dostupnost javnih usluga svim građanima. Uz navedeno, prijedlogom se predviđa i 
sufinanciranje proračunskim sredstvima Grada Pazina boravka u vrtiću sve djece odgajatelja, neovisno o tome 
imaju li prebivalište na području Grada, za što nema uporišta u pozitivnim općim aktima Grada. 
 

3. da se mijenja članak 32. na način da glasi: 
 

„Po dobivanju prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Pazina, ovaj Pravilnik objavit će se na oglasnoj 
ploči i mrežnim stranicama Vrtića te u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, 
Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a stupa na snagu prvog dana nakon objave na Oglasnoj ploči Vrtića.“ 
 
Gradsko vijeće Grada Pazina je na svojoj sjednici održanoj 17.travnja 2019. prihvatilo prijedlog navedenih 
Odbora te je donijelo Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik uz navedena tri uvjeta. 
 
Napomena: tijekom druge točke dnevnog reda na sjednicu je stigla članica Suzana Jašić te je rad sjednice 
nastavljen u punom sastavu. 
 
Predsjednica je otvorila raspravu. 
Suzana Jašić smatra da  mogućnost izbora roditelja vezano za objavu osobnih podataka, kako je bilo u Prijedlogu 
Pravilnika, nije kršenje Uredbe o zaštiti osobnih podataka, te daje mogućnost izbora roditeljima a rezultati upisa 
su transparentni.  
Bilo je i suprotnih mišljenja tj. da se dodjeljivanjem šifri pri objavi rezultata upisa štite osobni podaci prijavljene 
djece. 
 
Nakon duže rasprave sa tri glasa „ZA“ i dva glasa  „PROTIV“ donosi se Pravilnik o mjerilima i postupku 
upisa u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin. 
 
Ad.3.) Donošenje odluke po objavljenom natječaju za domara-ložača (m/ž) s punim radnim vremenom na 
određeno vrijeme. 
 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan, ravnateljica 
Ravnateljica je rekla da je na objavljeni natječaj za domara-ložača na određeno vrijeme pristigla zamolba 
Tomislava Sovića iz Pazina. Navedena osoba zadovoljava uvjete natječaja te predlaže članovima i članicama 
Vijeća da donesu odluku o sklapanju Ugovora o radu na određeno  vrijeme s Tomislavom Sovićem iz Pazina radi 
zamjene za V.F. 
Jednoglasno je s pet glasova „ZA“ potvrđen prijedlog ravnateljice. 
 
Sjednica je završila u 16,45 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

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

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

 


