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

 
ZAPISNIK          

 
s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u 
srijedu, 2. studenoga 2022. s početkom u 17 sati u zbornici Matičnog vrtića u Pazinu. 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: 

1. Hani Glavinić, dosadašnja (predsjednica) 
 
Novoizabrani članovi: 

2. Renata Demark (članica), predstavnica odgojno obrazovnih radnica 
3. Emina Trošt (članica), predstavnica roditelja 
4. Edi Belac, predstavnik Grada Pazina 
5. Patricia Antolović, predstavnica Grada Pazina 
6. Barbara Širol Aleksić, predstavnica Grada Pazina 

 
Ostali prisutni: 

1. Vesna Rusijan, ravnateljica 
2. Ornela Radolović, voditeljica knjigovodstva 
3. Gabrijela Krizmanić, tajnica i  zapisničarka na sjednici 

 
DNEVNI RED: 

1. Verifikacija članova Upravnog vijeća za mandatno razdoblje 2022.-2026. te izbor 
predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Olga 
Ban» Pazin 

2. Razmatranje i donošenje prijedloga Financijskog plana za 2023. 
3. Razmatranje i donošenje prijedloga (IV.) izmjena i dopuna Statuta  
4. Razmatranje i donošenje prijedloga Pravilnika o (IV.) izmjenama i dopunama Pravilnika 

o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin kao javne službe 
5. Rješavanje pristiglih prijava i donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa po 

objavljenim natječajima za:  
- odgojiteljicu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do kraja ped. 

2022./2023. godine (PV Cerovlje) - 2 izvršiteljice/izvršitelja 
- odgojiteljicu na određeno vrijeme s punim ranim vremenom do povratka radnica na 

rad radi zamjene - 3 izvršiteljice/izvršitelja 
- odgojiteljicu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (treći odg. u skupini)  

do kraja ped. godine, 1 izvršiteljica/izvršitelj  
- voditeljicu programa sportskih aktivnosti na određeno vrijeme s pola radnog 

vremena, 1 izvršiteljica/izvršitelj 
6. Donošenje odluke o objavi  natječaja za jednu odgojiteljicu na određeno vrijeme  radi 

zamjene   
7. Razno  

 
Jednoglasno se prihvaća dnevni red sjednice. 
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Ad.1.) Verifikacija članova Upravnog vijeća za mandatno razdoblje 2022.-2026. te izbor 
predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Olga 
Ban» Pazin 
 
Verifikaciju mandata prisutnih članova Upravnog vijeća provjerom identiteta obavila je tajnica 
Gabrijela Krizmanić.  
 
Jednoglasno s pet glasova „ZA“ za predsjednika Upravnog vijeća izabran je g. EDI BELAC, a 
za zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća izabrana je gđa. EMINA TROŠT. 

Ad.2.) Razmatranje i donošenje prijedloga Financijskog plana za 2023. 
Za nastavak razmatranja ove točke dnevnog reda i donošenje odluke na prijedlog Financijskog 
plana za 2023.g. sazvat će se nova sjednica.  

Ad.3.) Razmatranje i donošenje prijedloga (IV.) izmjena i dopuna Statuta  
Jednoglasno sa četiri glasa „ZA“ Upravno vijeće donosi Odluku: 
 
o usvajanju Prijedloga  (IV.) izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kako je 
na sjednici  predložen. 
 
Ad.4.) Razmatranje i donošenje prijedloga Pravilnika o (IV.) izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin kao javne 
službe 
 
Jednoglasno s četiri glasa „ZA“ donosi se Odluka o usvajanju  Prijedlog Pravilnika o  (IV.) 
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  Dječjeg vrtića „Olga 
Ban“ Pazin kao javne službe (dalje: Pravilnik) kako je na sjednici  predložen od ravnateljice 
Vesne Rusijan. 
 
 
Ad.5.) Rješavanje pristiglih prijava i donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa po 
objavljenim natječajima za:  

- odgojiteljicu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do kraja ped. 
2022./2023. godine - 2 izvršiteljice/izvršitelja 

- odgojiteljicu na određeno vrijeme s punim ranim vremenom do povratka radnica na 
rad radi zamjene - 3 izvršiteljice/izvršitelja 

- odgojiteljicu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom  do kraja ped. godine, 
1 izvršiteljica/izvršitelj  
 

- voditeljicu programa sportskih aktivnosti na određeno vrijeme s pola radnog 
vremena, 1 izvršiteljica/izvršitelj 

 

(Točka 5. alineja 1., 2., i 3). 
 
 
Vijeće jednoglasno s četiri glasa „ZA“ donosi Odluku o davanju suglasnosti da se: 

- sklopi Ugovor o radu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom s BRANKOM 
KUNA MODRUŠAN I DALIOM VLADIĆ najdulje do kraja pedagoške godine 

- sklopi Ugovor o radu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom sa  
ANTONIJOM LOVREČIĆ, STEFANI MILOHANIĆ I VANESSOM ŠUJEVIĆ najdulje do 
povratka odsutnih radnica  

- poništi natječaj za jednu odgojiteljicu na određeno puno radno vrijeme do kraja 
pedagoške 2022./2023.godine jer je za to prestala potreba 

 
(Točka 5. alineja 4.) 
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Jednoglasno s četiri glasa „ZA“ Vijeće ne daje  suglasnosti na zapošljavanje voditelja/ice 
programa sportskih aktivnosti na određeno vrijeme s pola radnog vremena i donosi Odluku da 
se isti natječaj ponovno objavi. 
 
Ad. 6.) Donošenje odluke o objavi  natječaja za jednu odgojiteljicu na određeno vrijeme  
radi zamjene   
 
Jednoglasno s četiri glasa „ZA“ Upravno vijeće donosi odluku o objavi natječaja za jednu 
odgojiteljicu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

Ad.7.) Razno 
 
Jednoglasno s četiri glasa „ZA“ Upravno vijeće donosi ODLUKU   
 
kojom određuje  pedagoginju, DORIS VELAN za zamjenicu ravnateljice u vrijeme privremene 
spriječenosti u obavljanju poslova u vremenu od 7. – 17. studenoga 2022.g. 
 
 
Termin za novu sjednicu Vijeća: 

Na kraju sjednice, vezano za točku 2. dnevnog reda dogovara se termin za održavanje 2. 
sjednice Upravnog vijeća za utorak, 8. studeni 2022.g. u 17 sati u zbornici Matičnog vrtića 
u Pazinu, ul. Prolaz O. Keršovanija 1. Tema sjednice je donošenje Prijedloga Financijskog plana 
za 2023.g. s projekcijama za 2024. i 2025.g.  
 
Sjednica je završila u 20:30 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

 
   Zapisničarka:                                 Predsjednik:  
Gabrijela Krizmanić                Edi Belac 
                                              


