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 Prolaz OtokaraKeršovanija 1, 52000 PAZIN 
Tel./fax.: 052 622-519   E-mail: tajnica@vrtic-olgaban-pazin.hr  OIB: 05017253133 

 
ZAPISNIK 

 
s 41. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u utorak, 15.ožujka 
2022. s početkom u 16 sati u zbornici Matičnog vrtića u Pazinu. 

Prisutne članice i članovi Upravnog vijeća: 

1. Hani Glavinić, (predsjednica) 
2. Vinko Stihović, (zamjenik predsjednice) 
3. Renata Demark (članica) 
4. Emina Trošt (članica) 
5. Dano Červar (član) 

 
Ostali prisutni: 

1. Vesna Rusijan, ravnateljica 
2. Gabrijela Krizmanić, tajnica i  zapisničarka na sjednici 

 

Sjednicu otvara predsjednica, g. Hani Glavinić, pozdravlja sve prisutne i predlaže dnevni red.  

Dnevni red:  

 
1. Verifikacija Zapisnika s 40. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o  (VI.) izmjenama  Pravilnika o radu 
3. Donošenje Pravilnika o (III.) izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe 
4. Donošenje odluke o objavi natječaja za voditelja sportskog programa na određeno 

vrijeme s pola punog radnog vremena (m/ž) 
5. Donošenje odluke po objavljenom  natječaju  za jednu odgojiteljicu na određeno vrijeme  

s punim radnim vremenom (m/ž) (zamjena za M.L.) 
6. Razno  

 
    

Jednoglasno s pet  glasova „ZA“ prihvaća se dnevni red sjednice  

Ad.1. ) Verifikacija zapisnika s 40. sjednice Upravnog vijeća 
Na zapisnik nema primjedbi te je, jednoglasno s četiri glasa „ZA“ i jednim uzdržanim 
glasom  zapisnik s 40. sjednice Upravnog vijeća verificiran. 
 
Ad.2. ) Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o  (VI.) izmjenama  Pravilnika o radu 
 Izvjestiteljice Vesna Rusijan i Gabrijela Krizmanić 
 
Sadašnji članak 81. st. 2. Pravilnika o radu uređuje da radnici Vrtića imaju pravo na 
putne troškove u visini 1,50 kn po prijeđenom kilometru do udaljenosti od 50 km u 
jednom smjeru. 
 



2 

 

Takve odredbe su nepovoljne za jedan manji broj radnica koje putuju iz Pule i 
Medulina. Radnice su dovedene u nepovoljniji položaj u odnosu na  radnike čija je 
udaljenost od kuće do radnog mjesta do 50 km u jednom smjeru. 
U nepovoljnijem položaju je trenutno logopedinja (deficitarni kadar), zdravstvena 
voditeljica i nekolicina odgojiteljice. 
Obzirom da trenutna najveća udaljenost u jednom smjeru iznosi 79 km (Medulin-
Lupoglav) predlažemo Vijeću da donese izmjene Pravilnika o radu na slijedeći način : 
 

„Temeljem članka 26. i 27.  Zakona o  radu (NN 93/14., 127/17. i  98/19.) i članka 
54. stavak 1. i članak 55. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban” Pazin  (Sl. novine Grada 
Pazina 31/13., 23/14. ,11/21. i 51/21.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban” Pazin, 
nakon savjetovanja sa  Sindikalnimom povjerenicom,  na 41.  sjednici održanoj  
15.ožujka 2022. donosi   

    
     P R A V I L N I K 

O (VI.)  IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADU    

 
Članak 1. 

 
 U Pravilniku o radu KLASA: 003-05/10-01/01 URBROJ: 2163/09-01-10-2010-1 
od  21. lipnja 2010. Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 003-
05/13-01/03; URBROJ: 2163/09-01-13-1 od 29. listopada 2013. g., Pravilniku o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 003-05/14-01/03; URBROJ: 2163/09-
01-14-4 od 29. prosinca 2014., Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu KLASA: 003-
05/18-01/05; URBROJ: 2163/09-01-18-1 od 27. rujna 2018., Pravilnika o izmjenama 
Pravilnika o radu KLASA: 003-05/20-01/03; URBROJ: 2163/09-01-20-3 od 25.lipnja 
2020., te Pravilnika o (V.) izmjenama Pravilnika o radu KLASA: 003-05/21-01/01; 
URBROJ: 2163/09-01-22-1 od 21. siječnja 2021. 
 
 članak 81. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 

„Ako je udaljenost od adrese stanovanja do adrese rada veća od 3 kilometra do 
najviše 80 kilometara u jednom pravcu radnici imaju pravo na naknadu troškova 
prijevoza na posao i s posla u visini od 1,5 kune po prijeđenom kilometru.“ 

 
Članak 2. 

 U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika Upravno vijeće 
će utvrditi pročišćeni tekst akta. 

Članak 3. 
 

Ovaj Pravilnik o (VI.) izmjenama Pravilnika o radu stupa na snagu osmoga dana 
od dana objave na oglasnim mjestima Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. 

 
                                                                           Predsjednica Upravnog vijeća 

Hani Glavinić“ 
 

Isti prijedlog je dostavljen Sindikalnoj povjerenici dana 28.veljače 2022.g.  
Sindikat Vrtića je suglasan s prijedlogom akta. 
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Predsjednica otvara raspravu: 
Raspravljalo se  općenito o nedostatnim iznosima za putne troškove radnika obzirom na rast 
energenata. 
Nakon rasprave jednoglasno s pet glasova „ZA“ donosi se Pravilnik o (VI.) izmjenama i 
dopunama Pravilnika o radu. 
 
Ad.3.) Donošenje Pravilnika o (III.) izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe 
Izvjestiteljica: Gabrijela Krizmanić, tajnica 
 

 Na 40. sjednici održanoj 3.2.2022. Upravno vijeće  je donijelo prijedlog Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu čijim je odredbama uređeno slijedeće: 

- pridružene su adrese novootvorenim Područnim vrtićima  
- predviđeno je novo radno mjesto voditelja programa sportskih aktivnosti za potrebe 

provođenja Projekta PAZI(N) DJECA 
- uređeno je da se utvrdi pročišćeni tekst akta u roku od 90 dana od dana donošenja. 

 
Navedeni prijedlog je upućen Gradonačelnici Grada Pazina radi dobivanja prethodne 
suglasnosti. 
Gradonačelnica Grada Pazina je, Zaključkom KLASA: 601-01/22-01/01; URBROJ: 
2163-01-1/1-22-3 od 3.ožujka 2022.g., dala suglasnost na prijedlog Pravilnika o (III.) 
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
„Olga Ban“ Pazin kao javne službe. 
 
Predlaže se Upravnom vijeću da, na osnovi članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom 
odgoju i naobrazbi (Narodne novine 10/97., 107/07, 94/13. i 98/19.) i članka 54. stavak 3. 
Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin (Službene novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21. 
i 51/21.), donese Pravilnik o (III.) izmjenama i dopunama  Pravilnika  o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe 
 
Pravilnik će, nakon stupanja na snagu, biti objavljen u Službenim novinama Grada Pazina 
 
Bez rasprave, jednoglasno s pet glasova „ZA“ donosi se Pravilnik o (III.) izmjenama i 
dopunama  Pravilnika  o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 
Pazin kao javne službe 
 
 
Ad.4.) Donošenje odluke o objavi natječaja za voditelja programa sportskih aktivnosti na 
određeno vrijeme s pola punog radnog vremena (m/ž) 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
Ravnateljica predlaže Vijeću da donese odluku o objavi natječaja za voditelja programa 
sportskih aktivnosti  na određeno vrijeme s pola punog radnog vremena (m/ž) za potrebe 
provedbe sportskog programa za realizaciju Projekta UP.02.2.16. Nastavak unapređenja 
usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja „PAZI(N) DJECA“ u kojem 
je predviđeno zapošljavanje voditelja/ice programa sportskih aktivnosti. 
 
Natječaj će se objaviti po stupanju na snagu Pravilnika o III. izmjenama i dopunama Pravilnika 
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića kao javne službe. 
 
Bez rasprave, jednoglasno s pet glasova „ZA“ donosi se odluka o objavi natječaja za 
voditelja programa sportskih aktivnost. 
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Ad.5.) Donošenje odluke po objavljenom  natječaju  za jednu odgojiteljicu na određeno 
vrijeme  s punim radnim vremenom (m/ž) (zamjena za M.L.) 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
Natječaj za odgojiteljicu na određeno vrijeme  je bio objavljen  16. - 24. veljače 2022. Na natječaj 
je pristiglo 10 prijava. Ravnateljica predlaže da se na objavljeni natječaj, radi zamjene za M.L., 
primi Paula Zović. 
 
Bez rasprave, jednoglasno s pet glasova „ZA“ donosi se odluka o sklapanju ugovor o 
radu radi zamjene za M.L. s Paolom Zović. 
 
Obzirom da je Paula Zović trenutno zaposlena po ugovoru o radu radi zamjene za Jelenu M. 
ravnateljica predlaže Vijeću da donese odluku o objavi natječaja za odgojiteljicu na određeno 
vrijeme radi zamjene za J.M. 
 
Bez rasprave, jednoglasno s pet glasova „ZA“ donosi se odluka o objavi natječaja za 
odgojiteljicu na određeno vrijeme (radi zamjene za J.M.) 
 
 
Ad.6.) Razno 
Izvjestiteljica : Vesna Rusijan 
 
Ravnateljica je obavijestila  Vijeće o sutrašnjem održavanju koordinacije Gradonačelnice Grada 
Pazina i pripadajućih Općina vezano za donošenje Odluke o izdvajanju svih Područnih vrtića u 
novu ustanovu, Vrtić središnje Istre Tinjan, sa sjedištem u Tinjanu. 
 
Upise djece u pedagošku 2022./2023.g. obavit će se objedinjeno kao jedinstvena ustanova. 
Način provedbe zaprimanja zahtjev za upis još se razmatra. Kontaktirana je informatička tvrtka 
radi dobivanja ponude za samostalnu aplikaciju provođenja e-upisa obzirom da ponuđenom 
aplikacijom Ministarstva, putem koje je Vrtić zaprimao zahtjeve za upis u 2021./2022.g., nismo 
bili zadovoljni niti tehnički niti funkcionalno. 
 
Također ravnateljica daje informaciju vezanu za odvijanje aktivnosti popodnevnog rada u 
sklopu provedbe projekta PAZI(N) DJECA i održavanja sportskog programa. 
 
Od poslova  održavanja, ravnateljica najavljuje namjeru zamjena škura na dijelu zgrade jasličkih  
skupina u Pazinu. 
 
 
 
Sjednica je završila u 17,00 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

 
   Zapisničarka:                   Predsjednica:  
Gabrijela Krizmanić      Hani Glavinić 

 

 


