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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 47. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin održane u petak, 23. rujna 
2022. s početkom u 15,45 sati u zbornici Matičnog vrtića u Pazinu. 

Prisutne članice Upravnog vijeća: 

1. Hani Glavinić, (predsjednica) 
2. Renata Demark (članica) 
3. Emina Trošt (članica),  

 
 

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 45. i 46. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za pedagošku 2021./2022.godinu. 
3. Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 

2022./2023. godinu 
4. Razmatranje i donošenje Kurikuluma 
5. Razmatranje i donošenje prijedloga Financijskog plana za 2023.g.  
6. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o radu povodom objavljenog natječaja za:  

- 3 odgojiteljice na neodređeno vrijeme  s punim radnim vremenom, (m/ž)  
- 4 odgojiteljice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (m/ž) 

7. Donošenje odluke o objavi natječaja 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 radnim vremenom do povratka 

radnica na rad radi zamjene odsutnih radnica, -  2 izvršiteljice/izvršitelja 
- odgojiteljicu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (treći odg. u 

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

vremena, 1 izvršiteljica/izvršitelj 
8. Razno   

 
Ravnateljica predlaže da se točka 5. Razmatranje i donošenje prijedloga Financijskog plana 
za 2023.g. izostavi iz dnevnog reda ove sjednice i prebaci na slijedeću sjednicu iz razloga 
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što dokument nije cjelovit. Tek se očekuju upute osnivača o smjernicama izrade Financijskog 
plana za 2023.g. s projekcijom za 2024. i 2025. godinu. 

    
Jednoglasno s tri  glasa „ZA“ prihvaća se dnevni red sjednice na način da se izostavi 
točka 5. dnevnog reda Točke 6. - 8. postaju točke 5. – 7.  

Ad.1. ) Verifikacija zapisnika s 45. i 46. sjednice Upravnog vijeća 
Na zapisnike nema primjedbi te su, jednoglasno, s tri  glasa „ZA“ zapisnik s 44.  i 45. 
sjednice Upravnog vijeća verificirani. 
 
Ad.2.) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za pedagošku 2021./2022.godinu. 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 

Ravnateljica je rekla da je Izvještaj o radu za 2021./2022. godinu opsežan i kvalitetan dokument 
i da služi Vrtiću radi uvida u rad. Dokument je razmatran i usvojen na sjednici Odgojiteljskog 
vijeća 21. rujna 2022.g. 

Predsjednica otvara raspravu i pohvaljuje opsežnost i kvalitetu izvještaja. 

Sve članice se slažu da je izvještaj kvalitetniji u odnosu na izvještaje prijašnjih godina. Naime 
od kraja 2021.g.  u vrtiću su zaposlen dvije pedagoginje što je daje mogućnost da se više 
vremena posveti izradi dokumenta. 

Emina Trošt se osvrnula na otežane uvjete rada u prostorima Društvenog centra Veli Jože gdje 
su smještene četiri odgojne skupine. 

Predsjednicu interesiraju podaci o stanju duga Općina potpisnica sporazuma o financiranju na 
što ravnateljica daje odgovor da Općina Gračišće  duguje jedan mjesec što trenutno ne 
destabilizira isplatu plaća radnicima Vrtića.  

Nakon kraće rasprave, jednoglasno s tri glasa „ZA“ usvaja se Izvještaj o radu za 
pedagošku 2021./2022. godinu. Izvještaj će biti objavljen na int. stranicama Vrtića. 

Ad. 3.) Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 
2022./2023. godinu 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 

Ovo je prva pedagoška godina koju Vrtić započinje zapošljavanjem nestručnog kadra na 
radnom mjestu odgojiteljica. Zaposlene su dvije studentice polaznice treće godine 
predškolskog odgoja i jedna stručna prvostupnica pedagogije. Također odgojiteljice-
pripravnice rade kao odgojiteljice koje samostalno vode odgojnu skupinu. 

Broj  prekovremenih sati rada odgojiteljica s kojim se krenulo u novu pedagošku godinu iznosi 
4.600 sati. Kako bi se smanjio broj prekovremenih sati u prijedlogu Godišnjeg plana rada 
predlaže se  da se zatvori djelomično, ili u potpunosti, Vrtić u prvom tjednu 2023.g. odnosno 
od 2.do 5.siječnja 2023. g. (četiri radna dana). Također se predlaže kraći mjesečni rad 
Područnih vrtića tijekom srpnja i kolovoza u odnosu na rad u pedagoškoj 2021./2022.g. 

Ravnateljica traži mišljenje članica Vijeća vezano za  problematiku zatvaranja vrtića u prvom 
tjednu u siječnju 2023.g. i kraćeg mjesečnog rada tijekom srpnja i kolovoza za  pojedine 
Područne vrtiće. 

Ravnateljica također iznosi problem vezan za dnevno radno vrijeme vrtića. Naime, 19 roditelja 
i načelnik Općine Karojba potpisali su zahtjev za produženjem dnevnog rada  Područnog vrtića 
u Karojbi  sa 16 na 16:30 sati. 

Predsjednica otvara raspravu. 
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Članice Vijeća pohvaljuju opsežnost Godišnjeg plana rada Vrtića za 2022./2023.g.  

Nakon duže rasprave vezano uz problematiku prekovremenih sati i zatvaranja vrtića u prvom 
tjednu 2023.g. kao i radnog vremena Vrtića ravnateljica predlaže slijedeće zaključke. 

1. Tijekom  srpnja 2023.g. rade Matični vrtić u Pazinu i Područni vrtići u Tinjanju, Karojbi i 
Gračišću. 

2. Tijekom kolovoza 2023.g. radi Matični vrtić u Pazinu, a Područni vrtić u Tinjanu i Gračišću 
radit će od 21. – 31. kolovoza 2023.g.  

3. Tijekom srpnja i kolovoza 2023. g. su zatvoreni Područni vrtići u Cerovlju, Motovunu, Sv. 
Petru u Šumi i Motovunu. 

4. U vremenu od 2. - 5. siječnja 2023.g. zatvaraju se svi Područni vrtići 
5. U vremenu od 2. - 5. siječnja 2023. rade dežurne skupine u Matičnom vrtiću u Pazinu.  
6. U Područnim vrtićima u kojima je organiziran rad u jednoj i dvije odgojne skupine (Karojba, 

Sv. Petar u Šumi i Cerovlje) tijekom listopada 2022. odgojiteljice će voditi evidenciju 
odlazaka kako bi se utvrdila točna potreba roditelja i definiralo radno vrijeme područnih 
vrtića. 

 

Ad.5.) Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o radu povodom objavljenog natječaja za:  
- 3 odgojiteljice na neodređeno vrijeme  s punim radnim vremenom, (m/ž)  
- 4 odgojiteljice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (m/ž) 

Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 

Natječaj za odgojiteljice bio je objavljen u vremenu 22. - 30. kolovoza 2022. na natječaj 
je pristiglo 15 prijava. 

Ravnateljica je predložila tri odgojiteljice  za koje predlaže sklapanje ugovor o radu na 
neodređeno vrijeme i obrazložila razloge takvog prijedloga. Prve dvije odgojiteljice su po 
stažu najdulje u Vrtića (Anamarija Ivančić i Marina Legović) , a treća odgojiteljica radi u našem 
vrtiću od 1.rujna 2022.g. (Veronika Turk). 

Članice Vijeća se ne slažu s prijedlogom ravnateljice i traže kraću stanku za dogovor. 
Nakon stanke zaključuju da će se nastavak točke 5. dnevnog reda i točka 6. (koja ovisi o 
donošenju odluke po točki 5.) održati putem zoom-a u tjednu 3. – 7. listopada nakon što se 
ravnateljica vrati sa službenog puta. 

Prvi dio sjednice završava u 17:30 sati. 
 

   Nastavak sjednice 7. listopada 2022. u 15:45 

Drugi dio sjednice nastavlja se putem zoom-a u petak, 7. listopada 2022.g. s 
početkom u 15:45 sati. 

Na sjednici su prisutni: predsjednica, Hani Glavinić,  član Dano Červar i članice Emina 
Trošt i Renata Demark. 

Zbog problema u zoom vezi članica Renata Demark sudjelovala je samo u prvom dijelu 
5. točke  dnevnog reda vezano za izbor odgojiteljica na neodređeno vrijeme. 

  
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
 Ravnateljica ostaje pri prijedlogu da se na neodređeno vrijeme prime odgojiteljice: 
Anamaria Ivančić i Marina Legović (prve dvije po redu po najduljem stažu u našem 
Vrtiću) i odgojiteljica Veronika Turk koja ima 2 godine i 8 mjeseci rada na mjestu 
odgojiteljice a u našem Vrtiću radi od 1. rujna ove godine. 
 Članica vijeća Renata Demark i dalje ostaje pri stavu da prednost za zapošljavanje na 
neodređeno vrijeme trebaju imati odgojiteljice koje najdulje po stažu rade u našem Vrtiću 
i glasa PROTIV prijedloga da se Veroniku Turk primi na neodređeno vrijeme. 
 Ostali članovi Vijeća (Dano Červar, Hani Glavinić i Emina Trošt) podržavaju stav 
članice Renate Demark da se ugovor na neodređeno sklapa sa radnicama koje su po 
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stažu najdulje u Vrtiću ali u trenutnoj situaciji nedostatka kadra, kada se, u Vrtiću 
zapošljavaju nestručne osobe, podržavaju prijedlog ravnateljice te glasuju „ZA“ 
prijedlog da se Veronika Turk primi na neodređeno vrijeme. 
 Za prijedlog ravnateljice da se Anamariju Ivančić i Marinu Legović primi na  
neodređeno vrijeme složili su se jednoglasno svi članovi Vijeća. 
 
Za drugi dio točke dnevnog reda za izbor četiri odgojiteljice na određeno vrijeme s 
punim radnim vremenom radi zamjene za (Margitu L., Saru L.S., Mikelu J. i Manuelu R.)  
ravnateljica predlaže da se prime Amedea Družetić, Marta Šestan,  Monika Mališa i 
Anika Fabris. 
Jednoglasno s tri glasa „ZA“ članovi Vijeća su se složili s prijedlogom ravnateljice. 
 
Ravnateljica predlaže Vijeću da također donese odluku o objavi natječaja radi zamjene 
za Ivu Fornažar (do povratka radnice na rad) iz razloga što je odgojiteljicu Ivu Fornažar 
mijenjala Anamarija Ivančić koja je primljena ne neodređeno vrijeme. 
Članovi vijeća su sa tri glasa „ZA“ jednoglasno prihvatili prijedlog ravnateljice i u tom 
smislu donijeli odluku. 
 

Ad.6.) Donošenje odluke o objavi natječaja 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 radnim vremenom do povratka 

radnica na rad radi zamjene odsutnih radnica, -  2 izvršiteljice/izvršitelja 
- odgojiteljicu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (treći odg. u 

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

vremena, 1 izvršiteljica/izvršitelj 
Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 
 
Na temelju Zaključka Općine Cerovlje o osiguravanju sredstva za zapošljavanjem dvije 
odgojiteljice na određeno vrijeme do kraja pedagoške godine 2022./2023. za rad u 
Područnom vrtiću u Cerovlju ravnateljica predlaže Vijeću da donese odluku o objavi 
natječaja za dvije odgojiteljice na određeno vrijeme do kraja ped.godine. 
Također potrebno je objavit natječaj za dvije odgojiteljice na određeno vrijeme kao 
zamjenu za  Ivanu I. (bol i por.)  i Jelenu M. (rod.) do povratka na rad. 
U Pazinu je potrebno zaposliti  jednu odgojiteljicu kao treću odgojiteljica u skupini u 
kojoj je smješteno  dijete s teškoćama u razvoju (Bube) te je  potrebno objavit natječaj na 
određeno vrijeme  do kraja pedagoške godine.  
Dosadašnja voditeljica sportskog programa (Ivona Ć.) sporazumno je prekinula radni 
odnos u Vrtiću te je potrebno objavit natječaj za voditeljicu sportskog programa za 
potrebe odvijanja projekta produženog rada u MV u Pazinu. 
 
Jednoglasno s tri glasa ZA donesene su odluke kao su predložene od ravnateljice. 
 

Ad.7. Razno 

Izvjestiteljica: Vesna Rusijan 

Ravnateljica obavještava da je u Vrtiću u  tijeku redovni  revizijski nadzor g. Roberta Ladavca 
od strane osnivača Grada Pazina.   

Revizor također postavlja pitanje za Ravnateljicu, Upravno vijeće i Odgojiteljsko vijeće: koji su 
prijedlozi Vrtića za smanjivanjem troškova poslovanja u vremenima kada značajno rastu 
cijene energenata, materijala, usluga i radova i kada inflacija smanjuje realnu vrijednost plaća. 
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Ravnateljica obrazlaže da je na kadrovima nemoguće uštedjeti obzirom da nema dovoljno 
odgojiteljica niti tehničkog osoblja na raspolaganju za zapošljavanje. Obzirom na očekivano 
povećanje troškova hrane i energenata iz dijela prihoda od roditeljskih uplata moguće je 
uštedjeti jedino na potrošnom materijalu ( papirnata galanterija, uredski materijali), čime se 
može na godišnjoj razini uštedjeti 100. 000 – 150.000 kn.  Moguće je i odreći se ove godine 
planiranog stručnog usavršavanja od strane vanjskih suradnika, što je ušteda od 5.000 do 
10.000 kn. 
Ravnateljica traži od Vijeća da se uključe u eventualno predlaganja mogućih rješenja uštede. 

Vezano za radno vrijeme područnih vrtića u Lupoglavu i Motovunu, na zahtjev roditelja, radno 
vrijeme produljuje se za 15 minuta te vrijedi da navedeni područni vrtiću rade od pon-pet od 
6:30 do 15:45. 

Sjednica je završila u 17:30 sati. 

UPRAVNO VIJEĆE 
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN 

 
   Zapisničarka:                                 Predsjednica:  
Gabrijela Krizmanić            Hani Glavinić 

                                              


