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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 45. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u ponedjeljak, 18. 
srpnja 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. Ornela Radolović, voditeljica računovodstva 
3. Gordana Trošt-Lanča, psihologinja, predsjednica Povjerenstva za upise 
4. 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 44. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje i usvajanje financijskog izvještaja za razdoblje siječanj-lipanj 2022. 
3. Razmatranje i rješavanje prigovora na Privremene rang liste upisane djece u 

pedagošku 2022./2023. i donošenje Odluke o Konačnoj rang listi. 
4. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa po objavljenom  natječaju  za 

odgojiteljice na neodređeno vrijeme  s punim radnim vremenom, 4 izvršiteljice 
(m/ž)  

5. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa po objavljenom  natječaju  za 
spremačicu  na određeno vrijeme  s pola punog  radnog vremena (zamjena za K.Z.), 
1 izvršiteljica (m/ž)  

6. Donošenje odluke o objavi natječaja za odgojiteljicu - pripravnicu po mjeri 
„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ Ministarstva znanosti i 
obrazovanja u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

7. Razno  
a) Obavijest o pokretanju postupka izbora i imenovanja članova Upravnog vijeća 

za naredni mandat od 4 godine 
b) Informacija o tekućem održavanju 
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Jednoglasno s četiri  glasa „ZA“ prihvaća se dnevni red sjednice s nadopunom 

Ad.1. ) Verifikacija zapisnika s 44. sjednice Upravnog vijeća 
Na zapisnik nema primjedbi te je, jednoglasno, s četiri glasa „ZA“ zapisnik s 44. sjednice 
Upravnog vijeća verificiran. 
 
Ad.2.) Razmatranje i usvajanje financijskog izvještaja za razdoblje siječanj-lipanj 2022. 
Izvjestiteljica: Ornela Radolović i Vesna Rusijan 
 
Voditeljica računovodstva je u kratkim crtama istakla najbitnije značajke Financijskog izvješća 
za razdoblje siječanj-lipanj 2022. 
Financijski izvještaj za razdoblje 1-6/2022. sastoji se od: Izvještaja o prihodima i rashodima, 
primicima i izdacima, Izvještaja o obvezama i Bilješki. 
U Financijskom izvještaju se uspoređuju podaci razdoblja 1-6/2022. u odnosu na isto razdoblje 
prethodne godine i obrazlaže indeks odstupanja. 

Financijsko izvješće predano je elektroničkim putem 11.srpnja 2022.g. sukladno Pravilniku o 
financijskom izvještavanju (NN 37/22.)  

 
Zaključne Bilješke uz Rezultat poslovanja: 

Za period I-VI/2022. Vrtić ima pozitivan financijski rezultat u iznosu od 825.256,48 kuna.  
Višak prihoda sastoji se od prenesenog viška prihoda iz 2021. godine u iznosu od 97.012,18 

kn te ostvarenog viška prihoda u prvom polugodištu 2022. u iznosu od 728.244,3 kn. 
 

Obveze Vrtića na dan 30.6. 2022. iznose 779.365,41 kn: 
-odnose se na obveze za kamate u iznosu 438,59 kn  

- odnose se na obveze prema dobavljačima u iznosu od 74.347,94 kn (pristigli računi kojima je 
valuta plaćanja u srpnju); 

- na nedospjele obveze po dugoročnom reprogramiranom kreditu u iznosu od 704.578,88 kn. 
Navedene obveze su nedospjele na dan 30.6.2021. te će sa valutom dospijeća biti podmirene. 

Financijski izvještaj za 1-6/22. Vrtića dio je konsilidiranog financijskog izvješća Grada Pazina  
 
Jednoglasno, uz kraću raspravu, s četiri glasa „ZA“ usvaja se Financijski izvještaj za 
razdoblje siječanj-lipanj 2022.g. 
  
Ad.3.) Razmatranje i rješavanje prigovora na Privremene rang liste upisane djece u 
pedagošku 2022./2023. i donošenje Odluke o Konačnoj rang listi 
Izvjestiteljica: Gordana Trošt-Lanča 
 
Predsjednica Povjerenstva za upise Gordana Trošt – Lanča obrazlaže zaprimljene prigovore. 

Povjerenica je rekla da je u roku za podnošenje prigovora pristiglo 16 prigovora/ zamolbi i tri 
obavijesti od odustajanja od upisa u vrtić. Povjerenstvo za upise razmotrilo je sve 

prigovore/zamolbe te predlaže Vijeću donošenje konačne odluke o upisima. 
Nakon obrazlaganja svakog prigovora predsjednica Upravnog vijeća  je pozvala članove i 

članice da se izjasne (glasaju)  za svaki prijedlog  prigovoru posebno. 
 

  ŠIFRA ZA VRTIĆ: PREBIVALIŠT

E 

prijedlog odgovora 
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1 ANTG-300320-P PAZIN-J PAZIN PRIGOVOR SE ODBIJA I POTVRĐUJE SE PRIVREMENA 

RANG LISTA; crta se pomiče, dijete se prima 

2 EMIM-060821-P PAZIN-J PAZIN PRIGOVOR SE ODBIJA I POTVRĐUJE SE PRIVREMENA 

RANG LISTA; ostaje na istom mjestu na rang listi 

3 GLOM-260220-P PAZIN-V PAZIN PRIGOVOR SE UVAŽAVA; dijete se raspoređuje u vrtić 

4 JURM-280721-P PAZIN-J, 

GRAČ-J 

PAZIN PRIGOVOR SE ODBIJA I POTVRĐUJE SE PRIVREMENA 

RANG LISTA; ostaje na istom mjestu na rang listi - prvi 

ispod crte u Gračišću - ukoliko netko odustane od 

upisa, upisuje se njega 

5 KAIP-101019-P PAZIN-V PAZIN PRIGOVOR SE UVAŽAVA; dijete se raspoređuje u vrtić 

6 LIPF-220919-P PAZIN-V PAZIN PRIGOVOR SE ODBIJA I POTVRĐUJE SE PRIVREMENA 

RANG LISTA; po uzrastu se mora bodovati za jaslice, a 

priložena potvrda nije dokaz zaposlenosti; ponuditi 

mjesto u PV Sv.Petar u Šumi i Gračišće 

7 MERR-290320-P PAZIN-J PAZIN PRIGOVOR SE UVAŽAVA; dijete se smješta iza mjesta 

37. privremene rang liste za jaslice Pazin 

8 LEOČ-080520-P PAZIN-J PAZIN PRIGOVOR SE ODBIJA + premješta se PO 

SLUŽB.DUŽNOSTI iza mjesta 47. privremene rang liste 

za jaslice Pazin - utvrđeno da je krivo unesen datum 

rođenja! 

9 TONR-060919-P PAZIN-V PAZIN PRIGOVOR SE UVAŽAVA; premješta se iza mjesta 21. 

privremene rang liste za vrtić Pazin i raspoređuje se u 

vrtić 

10 ILAS-270320-C CEROVLJE CEROVLJE PRIGOVOR SE ODBIJA I POTVRĐUJE SE PRIVREMENA 

RANG LISTA; trenutno ne zadovoljava uvjete; može 

predati naknadni zahtjev za upis 

11 LARM-201218-

M 

KAROJBA MOTOVUN PRIGOVOR SE ODBIJA I POTVRĐUJE SE PRIVREMENA 

RANG LISTA; ostaje na istom mjestu na r.listi; ukoliko 

netko odustane od upisa - upisuje se njega 

12 ERIH-020321-T TINJAN-J TINJAN PRIGOVOR SE ODBIJA I POTVRĐUJE SE PRIVREMENA 

RANG LISTA; crta se pomiče, dijete se prima 

13 LEOV-140621-T TINJAN-J TINJAN PRIGOVOR SE ODBIJA I POTVRĐUJE SE PRIVREMENA 

RANG LISTA; crta se pomiče, dijete se prima 

14 GABP-180821-P TINJAN -J, 

PAZIN-J 

PAZIN POTVRĐUJE SE PRIVREMENA RANG LISTA; odgovoreno 

telefonski - ostaje kao na privremenoj listi 
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15 LOVS-050419-P PAZIN-V PAZIN POTVRĐUJE SE PRIVREMENA RANG LISTA; prilaže se 

odgovor nadležnog Upravnog odjela Grada Pazina 

16 DING-240118-O LUPOGLA

V 

CEROVLJE 

PAZIN 

LANIŠĆE PRIGOVOR IZVAN ROKA; POTVRĐUJE SE PRIVREMENA 

RANG LISTA 

  ODUSTAJANJE       

  PAOB-240320-T TINJAN-J     

  MATM-071217-

P 

PAZIN-V     

  IRIA-121217-P PAZIN-V     

  OSTALO       

  JURŠ-230519-P PAZIN-V   dijete se briše sa liste jer je već upisano u DVOBP 

 

 

Uz raspravu po svakom podnesenom prigovoru, jednoglasno su s četiri glasa „ZA“ 
potvrđeni su svi prijedlozi predsjednice Povjerenstva za upise. 

Odluka Vijeća po svakom prigovoru bit će uvrštena u Odluku o konačnoj rang listi. 
Odluka o konačnoj rang listi bit će  objavljena 21.srpnja 2022.  
 Odluka   Upravnog vijeća je konačna. 
 
 
Ad. 4.) Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa po objavljenom  natječaju  za 
odgojiteljice  na neodređeno vrijeme  s punim radnim vremenom (m/ž) – 4 izvršiteljice 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
Natječaj za odgojiteljice (m/ž) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom – 4 
izvršiteljice bio je objavljen 21. lipnja 2022. – 1. srpnja 2022. 
Na natječaj se prijavilo 17 kandidatkinja koji ispunjavaju uvjete natječaja. 
Ravnateljica predlaže Vijeću da donese odluku da se na objavljeni natječaj prime prve četiri 
odgojiteljice koje rade najdulje u Vrtiću, odnosno PAULA ZOVIĆ, VOGLJA HODŽAJ, 
MARTINA KOŠETO KIŠIĆ I NINA ROJNIĆ. 
 
Jednoglasno, bez rasprave, s četiri glasa „ZA“ donosi se odluka o zasnivanju radnog 
odnosa na neodređeno vrijeme s punim radnom vremenom s odgojiteljicama PAULOM 
ZOVIĆ, VOGLJOM HODŽAJ, MARTINOM KOŠETO KIŠIĆ I NINOM ROJNIĆ. 
 
Nakon zapošljavanja navedenih odgojiteljica na neodređeno vrijeme ostaje upražnjeno mjesto 
za 4 odgojiteljice na određeno vrijeme i to za zamjenu za (Margitu L. Saru L.S., Mikelu J. i 
Jelenu M.). 
Upravo vijeće jednoglasno donosi odluku o objavi natječaja za 4 odgojiteljice na 
određeno vrijeme s punim radnim vremenom 
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Ad.5.) Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa po objavljenom  natječaju  za 
spremačicu  na određeno vrijeme  s pola punog  radnog vremena (zamjena za K.Z.), 1 
izvršiteljica (m/ž)  
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
Natječaj za spremačicu (m/ž) na određeno vrijeme s pola radnog vremena radi zamjene za 
Kristinu Z. bio je objavljen 21.lipnja 2022. – 1.srpnja 2022. 
Na natječaj se prijavila jedna kandidatkinja.   
Ravnateljica je obavila razgovor s kandidatkinjom. Ravnateljica predlaže da Vijeće donese 
odluku da se natječaj poništi i objavi novi natječaj. Obrazloženje za takav prijedlog iznosi 
članovima Vijeća. 
Članovi Vijeća prihvaćaju obrazloženje ravnateljice. Jednoglasno s četiri glasa „ZA“ donosi 
se odluka o poništavanju  natječaja i objavi novog natječaja. 
 
Ad.6.) Donošenje odluke o objavi natječaja za odgojiteljicu - pripravnicu po mjeri 
„Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u 
suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 
Izvjestiteljica: Gabrijela Krizmanić 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje uputilo 
je poziv za iskazivanje interesa za mjeru „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ , 
zapošljavanja jednog  pripravnika odgojitelja ili stručnog suradnika - pripravništvo u javnim 
službama. 

Vrtić je iskazao interes i dobio odobrenje za zapošljavanje jednog odgojitelja pripravnika. 
Hrvatski zavod za zapošljavanje financira bruto 1 plaću pripravnika i putne troškove  do iznosa 
od 1.400 kn mjesečno. 

Sukladno zakonu Upravno vijeće objavljuje natječaj. 

Bez rasprave, jednoglasno s četiri glasa „ZA“, donosi se odluka o objavi natječaja za 
jednu odgojiteljicu pripravnicu (m/ž) na rok najdulje do 12 mjeseci. 

 

Ad.7.)Razno  
a) Obavijest o pokretanju postupka izbora i imenovanja članova Upravnog vijeća 

za naredni mandat od 4 godine  
Izvjestiteljica: Gabrijela Krizmanić 
 

Mandat sadašnjem sastavu Upravnog vijeća ističe 30. listopada 2022. 
 Upravno vijeće ima pet (5) članova od kojih tri (3) imenuje Gradonačelnica Grada 
Pazina, jednog (1) biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, a jedan (1) član bira se tajnim 
glasovanjem iz reda odgojno-obrazovnih radnika Vrtića u skladu sa Statutom. 
 Mandat članova Upravnog vijeća traje  četiri (4) godine. 

Postupak izbora odnosno imenovanja članova Upravnog vijeća pokreće se najmanje 60 
dana prije isteka tekućeg mandata Upravnog vijeća. 
 
(Iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju (NN 57/22.)  
 
„Član Upravnog vijeća koje imenuje osnivač treba imati završen najmanje preddiplomski 
sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova i ne može biti 

radnik dječjeg vrtića u kojem se upravno vijeće imenuje.“ 

Predstavnica odgojno-obrazovnih radnica  će biti izabrana na prvom Odgojiteljskom vijeću 
krajem kolovoza, predstavnik roditelja će biti izabran na roditeljskom sastanku početkom 
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pedagoške godine Vrtića, a Gradu Pazinu bit će upućena obavijest o isteku mandata i potrebi 

imenovanja tri člana od strane Gradonačelnice Grada Pazina. 

Obavijest je prihvaćena bez rasprave. 

 
b) Informacija o tekućem održavanju  

Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 

Već je bilo govora o promjeni škura na prozorima u jaslicama matičnog vrtića što će se 
realizirati ukoliko Vrtiću budu osigurana sredstva iz EU fondova putem natječaja. 

Od radova  planira se brušenje i lakiranje parketa u PV u Sv. Petru u Šumi. Iznos ponude je niži 
od 10.000 kn te je nabava u ovlasti ravnateljice. Također se planira farbanje zidova i stropova 
u jaslicama u matičnom vrtiću. 

Nabavljena je samostojeća klima u iznosu od cca. 3.000 kn za prostore Društvenog centra Veli 
Jože za odgojne skupine koje su tamo smještene. 

c) Osvrt na uvjete rada u prostorima Društvenog centra Veli Jože 

Predsjednica se osvrnula za pismeno očitovanje jedne roditeljice djeteta koje boravi u odgojnoj 
skupini u Društvenom centru Veli Jože. Majka smatra da bi trebalo umanjiti cijenu za roditelje 
čija su djeca smještena u Društvenom centru i da bi trebalo izmjenjivati odgojne skupine na 
način da ostale skupine borave u Društvenom centru, a da se skupine iz Društvenog centra 
premjeste u matični vrtić. 

Otvorila se rasprava na temu boravka u Društvenom centru i pronalaženju načina da se 
maksimalno olakša boravak u tim prostorima. Predstavnica odgojitelja smatra da su uvjeti rada 
puno lošiji od uvjeta rada u matičnom vrtiću, ali da ne bi bilo niti primjereno niti  izvedivo izmjena 
skupina. Smatra da je potrebno da se s  djecom čim više  boravi izvan vrtića. Najveći problemi 
su skučenost prostora i visoke vanjske temperature. Potrebno je pronalaziti načine 
rashlađivanja prostora i eventualno na druge načine iskoristiti raspoloživ prostor zgrade.  

Sjednica je završila u 17:30 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

 
   Zapisničarka:                                 Predsjednica:  
Gabrijela Krizmanić            Hani Glavinić 

                                              


