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

 
ZAPISNIK          

 
s 44. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u ponedjeljak, 13. 
lipnja 2022. s početkom u 15,45 sati u zbornici Matičnog vrtića u Pazinu. 

Prisutne članice i članovi Upravnog vijeća: 

1. Hani Glavinić, (predsjednica) 
2. Renata Demark (članica) 
3. Emina Trošt (članica),  
4. Dano Červar (član) 

 
Opravdano odsutan: Vinko Stihović 

 
Ostali prisutni: 

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

 

Sjednicu otvara predsjednica, g. Hani Glavinić, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da postoji 
kvorum za pravovaljano donošenje odluka.  

Predsjednica  predlaže dnevni red.  

Dnevni red:  
 

1. Verifikacija Zapisnika s 43. sjednice Upravnog vijeća 
2. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa po objavljenom  natječaju  za 

voditeljica/icu računovodstva na određeno vrijeme  s punim radnim vremenom 
(m/ž)  

3. Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa po objavljenom natječaju  za dvije 
spremačice (m/ž) na neodređeno vrijeme: 1 izvršiteljica na puno radno vrijeme 
(Pazin); 1 izvršiteljica na pola punog radnog vremena  (Karojba) 

4. Informacija o zaprimljenim Zahtjevima za upis u Dječji vrtić Olga Ban Pazin  
5. Razno (rad tijekom srpnja i kolovoza) 

     

 
Ravnateljica predlaže nadopunu Dnevnog reda na način da se točka 4.) mijenja i glasi: 

4.) Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa sa četiri odgojiteljice (m/ž) 
na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom 

Točke dnevnog reda  4. i 5. postaju točke 5. i 6. 
 

    
Jednoglasno s četiri  glasa „ZA“ prihvaća se dnevni red sjednice s nadopunom 

Ad.1. ) Verifikacija zapisnika s 43. sjednice Upravnog vijeća 
Na zapisnik nema primjedbi te je, jednoglasno s četiri glasa „ZA“ zapisnik s 43. sjednice 
Upravnog vijeća verificiran. 
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Ad. 2.) Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa po objavljenom  natječaju  za 
voditeljica/icu računovodstva na određeno vrijeme  s punim radnim vremenom (m/ž) 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
Natječaj za voditeljicu računovodstva (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom 
bio je objavljen 20.5.22.-2.6.22. 
Na natječaj se prijavilo četvero kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju uvjete natječaja. 
Nakon inicijalnih razgovora s kandidatima za koje je ravnateljica smatrala da su potencijalni 
kandidati za radno mjesto voditelja/ice računovodstva, ravnateljica predlaže Vijeću da donese 
odluku da se na objavljeni natječaj primi ORNELA RADLOVOVIĆ iz Rovinja, diplomirana 
ekonomistica. 
 
Nakon kraće rasprave, jednoglasno s četiri glasa „ZA“ donosi se odluka o zasnivanju 
radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnom vremenom s ORNELOM 
RADOLOVIĆ iz Rovinja. 
 

Ad.3.) Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa po objavljenom natječaju  za dvije 
spremačice (m/ž) na neodređeno vrijeme: 1 izvršiteljica na puno radno vrijeme (Pazin); 1 
izvršiteljica na pola punog radnog vremena  (Karojba) 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
Natječaj za dvije spremačice (m/ž) na neodređeno vrijeme: 1 izvršiteljica na puno radno vrijeme 
(Pazin); 1 izvršiteljica na pola punog radnog vremena  (Karojba) 
bio je objavljen 20.5.22.-2.6.22. 
Na natječaj se prijavilo osmero kandidatkinja koje ispunjavaju uvjete natječaja. 
Ravnateljica predlaže da se na radno mjesto spremačice s punim radnim vremenom primi 
CRISTINA MRGAN MARCHIORI, a na radno mjesto spremačice s pola radnog vremena 
primi LORETA ŽAKULA. 
Obe radnice već rade u našoj ustanovi po ugovoru o radu do 60 dana.  
Ravnateljica također predlaže da Vijeće, nakon donošenja gornje odluke, donese odluku o 
objavi natječaja za spremačicu na pola radnog vremena na određeno vrijeme obzirom da je 
radnica Loreta Žakula na zamjeni za odsutnu radnicu K.Z.  
 
Nakon kraće rasprave, jednoglasno s četiri glasa „ZA“ donosi se odluka na način kako je 
ravnateljica predložila. 
 
Ad.4.) Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa sa četiri odgojiteljice (m/ž) na 
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
Četiri odgojiteljice zaposlene na neodređeno vrijeme u Vrtiću podnijele su zahtjev za 
sporazumnim prekidom radnog odnosa i to tri odgojiteljice zbog odlaska u mirovinu (Mirjana 
Gulja, Marija Ćus i Mirjana Guštin)  i jedna odgojiteljica zbog novog zaposlenja (Nora B.). 

Ravnateljica predlaže Vijeću da donese odluku o objavi natječaja za četiri odgojiteljice na 
neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

Jednoglasno, bez rasprave, s četiri glasa „ZA“ donosi se odluka o objavi natječaja za 
četiri odgojiteljice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

Ad.5) Informacija o zaprimljenim Zahtjevima za upis u Dječji vrtić Olga Ban Pazin  
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
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Ravnateljica je dala informaciju o zaprimljenim Zahtjevima za upis u pedagošku 2022./2023.g. 
i evidentnim problemima oko nedostatka prostora i financijskih sredstava za smještaj većeg 
broja  djece. Trenutno je najveći problem oko prijema djece u MV u Pazin. 
 
Po ovoj temi se samo  raspravljalo, nije donesena  odluka/zaključak. 
 
Ad.6. ) Razno (rad tijekom srpnja i kolovoza) 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
Kao i svake godine, stručna služba, provela je među korisnicima usluga Vrtića anketu  
o pohađanju vrtića tijekom srpnja i kolovoza 2022. 
 
Sukladno čl. 5 st. 3. Odluke o mjerilima za utvrđivanje ekonomske cijene predškolskog 
programa odgoja i obrazovanja djece u Dječjem vrtiću "Olga Ban" Pazin te udjelu roditelja u 
cijeni programa (Sl. novine Grada Pazina 43/21.), tijekom srpnja i kolovoza korisnici usluga čija 
djeca u tim mjesecima ne polaze vrtić plaćaju 30% cijene usluga. Od ove obveze izuzeti su 
korisnici usluga čija djeca tekuće godine upisuju 1. razred osnovne škole. 
 
Za djecu prijavljenu za boravak u Vrtiću tijekom srpnja i kolovoza za prijavljene dane roditelji 
plaćaju punu cijenu usluge dok se za ostatak perioda plaćaju 30% cijene usluge. 
 
Ravnateljica je dala informaciju  o broju prijavljene djece po pojedinim vrtićima (objektima)  
tijekom srpnja i kolovoza. 
Na temelju provedene Ankete i broju prijavljene djece po Vrtićima ravnateljica predlaže Vijeću 
da za prijavljenu djecu tijekom srpnja i kolovoza bude organiziran rad na slijedeći način: 
 
 
 spranj kolovoz za djecu iz: 
MV PAZIN 1. - 31. 1. - 31. Pazina, Lupoglava, Cerovlja i prema potrebi za 

djecu iz ostalih područnih vrtića 
PV TINJAN 1. - 31. 1. - 31. Tinjana i Sv. Petra u Šumi 
PV GRAČIŠĆE 1. - 31. 16. – 31. Gračišća 
PV KAROJBA 1. - 31. - Karojbe i Motovuna 

 
Nakon duže rasprave jednoglasno je s četiri glasa „ZA“ donesena odluka o organizaciji 
rada Vrtića tijekom srpnja i kolovoza na način kako je predložila ravnateljica. 
 

Sjednica je završila u 17:30 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

 
   Zapisničarka:                                 Predsjednica:  
Gabrijela Krizmanić            Hani Glavinić 

                                              


