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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 3. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u ponedjeljak, 14. 
studenoga 2022. s početkom u 16,30 sati u zbornici Matičnog vrtića u Pazinu. 

Prisutni članovi Upravnog vijeća: 

1. Edi Belac, predsjednik 
2. Patricia Antolović,  članica 
3. Emina Trošt, članica 
4. Barbara Širol Aleksić, članica 

 
Odsutna članica: Renata Demark 
 

Ostali prisutni: 

1. Vesna Rusijan, ravnateljica 
2. Doris Velan, zamjena ravnateljice 
3. Gabrijela Krizmanić, tajnica i  zapisničarka na sjednici 

 
Sjednicu otvara predsjednik, g. Edi Belac, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da postoji kvorum 
za pravovaljano donošenje odluka i predlaže dnevni red sjednice. 

DNEVNI RED: 

1. Pitanje zapošljavanja, odnosno Ugovor o radu za zapošljavanje Dalie Vladić  
2. Razno 

 
Jednoglasno se prihvaća dnevni red sjednice. 
 
Ad.1) Pitanje zapošljavanja, odnosno Ugovor o radu za zapošljavanje Dalie Vladić  
 
Predsjednik traži pojašnjenje vezano za sklapanje i prestanak Ugovora o radu s odgojiteljicom 
Daliom Vladić kako bi Vijeće moglo odlučiti o prekidu Ugovora s navedenom odgojiteljicom. 
 
Ravnateljica obrazlaže kako je 11.10.2022.g. sa odgojiteljicom Dalimo Vladić sklopila Ugovor o 
radu do 60 dana s početkom rada 12.10. 2022.g. radi zamjene za odsutnu/e odgojiteljice u 
Područnom vrtiću u Karojbi. Dalia Vladić živi u Višnjanu, nezaposlena je,  te je pristala na kraći 
radni odnos u Područnom vrtiću u Karojbi. 
 
U međuvremenu je Vrtić objavio  natječaj za tri odgojiteljice na određeno vrijeme radi zamjene 
za odsutne radnice i natječaj za tri odgojiteljice na određeno vrijeme do kraja pedagoške 
godine. 
Dalia Vladić se javila na natječaj i na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 2.11.2022.g. Dalia 
Vladić je, odlukom Upravnog vijeća, izabrana za rad do kraja pedagoške 2022./2023.g. 
 
7. studenog 2022.g. tajnica je mailom obavijestila učesnice natječaja da su njihovi Ugovori o 
radu na određeno vrijeme spremni za potpis. Dalia Vladić je odbila potpisati ponuđeni ugovor 
o radu do kraja pedagoške godine i istovremeno  pismeno tražila sporazumni  raskid Ugovor o 
radu na određeno vrijeme sklopljen 11.10.2022.g.  
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Naime, gđi. Dalia Vladić nije zainteresirana za rad u drugim mjestima osim eventualno u 
Područnom vrtiću u Karojbi i Tinjanju te nije spremna potpisati Ugovor o radu do kraja 
pedagoške godine što bi podrazumijevalo rad i u drugim mjestima u kojim se odvija rad Vrtića. 
 
Vrtić je pripremio prijedlog teksta sporazumnog prekida ugovora o radu koji je poslan mailom 
na uvid gđi. Daliji Vladić.  Gđa. Dalia Vladić se složila s tekstom sporazuma s prekidom radnog 
odnosa sa 17.studenoga 2022.g.  
Dana 8. studenoga 2022.g. potpisan je sporazum o prestanku ugovora o radu između gđe. 
Dalije Vladić i zamjene ravnateljice Doris Velan. 
 
Predsjednik je obavio  telefonski razgovor s Daliom Vladić zbog neuobičajenih okolnosti u 
kojima je se desio zahtjev za prekidom ugovora o radu. 
 
Predsjednik pojašnjava i upozorava na članak 35. Zakona o predškolskom odgoju iz kojeg 
proizlazi da Upravno vijeće, osim odluke o zasnivanju radnog odnosa, odlučuje i o prestanku 
radnog odnosa radnika. 
 
Jednoglasno s četiri glasa „ZA“ donosi se odluka o davanju suglasnosti na sporazumni 
prekid Ugovora o radu na određeno vrijeme s Daliom Vladić koji je zaključen 11.listopada 
2022.g. 
 
 
2.) Razno 
Ravnateljica Vesna Rusijan  
 
Godišnjim planom i programom Vrtića za pedagošku 2022./2023.g. odlučeno je da će, zbog 
„trošenje“ prekovremenih sati rada  radnika (prvenstveno odgojiteljica), svi Područni vrtići biti 
zatvoreni u vremenu od 2.-5. siječnja 2023.g.  
Ravnateljica izražava bojaznost od reakcije roditelja.  
Upravno vijeće zaključuje da je potrebno čim prije poslati Obavijest roditeljima Područnih vrtića 
o zatvaranju Područnih vrtića u vremenu od 2.- 5.1.2023. g. uz osiguravanje rada dežurnih 
skupina u Matičnom vrtiću u Pazinu za djecu za koje je potrebno osigurati  rad Vrtića u 
navedenom vremenu.  
 
 
Termin za novu sjednicu Vijeća: 25.studeni 2022.g. u 16:30 sati. 

Na sljedećoj sjednici razmatrat će se teme vezane za: 
-  donošenje (IV.) izmjena i dopuna Statuta i (IV.) izmjena i dopuna Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića kao javne službe  
- revizijsko izvješće o provedenoj reviziji od strane Grada Pazina:  Upravljanje troškovima 

proračunskih korisnika Grada Pazina – Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin 
 
Sjednica je završila u 17:45 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

 
   Zapisničarka:                                 Predsjednik:  
Gabrijela Krizmanić                Edi Belac 

                                              


