


Prijedlog 17. rujna 2019. 

 Na temelju natječaja za provedbu Mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u 

odgojno obrazovnim ustanovama kojeg je 16. kolovoza 2019. godine objavila Lokalna 

akcijska grupa u ribarstvu „Istarski švoj” te na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina 

(„Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada 

Pazina na sjednici održanoj dana _____________ 2019. godine donosi 

 

      ODLUKU 

o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin 

za provedbu ulaganja za projekt  

„Ribicu jedemo, zdravo rastemo“  

 

Članak 1. 

U svrhu prijave na Natječaj Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ za 

provedbu Mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama, iz 

Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020., od 16. kolovoza 2019. te u 

svrhu ostvarivanja javne potpore, Gradsko vijeće Grada Pazina ovom Odlukom daje Dječjem 

vrtiću „Olga Ban“ Pazin suglasnost na prijavu i provedbu projekta „Ribicu jedemo, zdravo 

rastemo“. 

 

Članak 2. 

U skladu sa Natječajnom dokumentacijom, Prilogom II - popis dokumentacije uz 

zahtjev za potporu, kao sastavni dio ove Odluke donosi se prilog „Opis projekta“. 

 

Članak 3. 

Za podnositelja Zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Dječji vrtić 
„Olga Ban“ Pazin, Otokara Keršovanija 1, OIB: 05017253133. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama 

Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin, 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

                                                                                                             Predsjednik  

                                                                                                              Gradskog vijeća 

                                                             Davor Sloković 
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OPIS PROJEKTA 
Mjera 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama 

1. Osnovni podaci o nositelju projekta: 
 

 Naziv, OIB, adresa sjedišta nositelja projekta, pravni status nositelja projekta, 
osoba ovlaštena za zastupanje, kontakt nositelja projekta 

 
Naziv: Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin 
OIB: 05017253133 
Adresa sjedišta nositelja projekta: Prolaz Otokara Keršovanija 1, Pazin,  
Pravni status nositelja projekta: Javna ustanova 
Osoba ovlaštena za zastupanje: Vesna Rusijan, ravnateljica 
Kontakt nositelja projekta: Vesna Rusijan, 091/54-64873, e-mail: vrtic-pazin@pu.t-com.hr 

2. Naziv projekta 

 Navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog 
odgovarajućeg dokumenta odnosno Obrasca 1.A Zahtjev za potporu  
 
„Ribicu jedemo, zdravo rastemo“ 

3. Opis projekta 

 Opis i podaci o lokaciji (lokacijama) ulaganja (navesti jedinicu lokalne samouprave,  
katastarsku/e općinu/e i katastarsku/e česticu/e lokacije ulaganja) 

 
Opremit će se centralna kuhinja matičnog vrtića u ulici Prolaz Otokara Keršovanija 1, 52000 
Pazin, K.O. Pazin, Katastarska čestica 2281/1. 
Ustanova u svom sastavu ima matične vrtiće (dva objekta) i sedam područnih vrtića. 

Centralna kuhinja u matičnom vrtiću smještena na području Grada Pazina priprema četiri 

obroka dnevno za oko 300 djece te za 40 zaposlenika. Obroci se pripremaju u matičnoj 

zgradi te se dostavljaju u drugi pazinski objekt. Centralna kuhinja je s obzirom na broj 

obroka koji se dnevno pripremaju neadekvatno opremljena. Osim što nedostaje oprema za 

brže i lakše pripremanje hrane, priprema se hrana koja se ne hladi brzo i koja je 

jednostavnija za pripremu (vidjeti priloženu fotografiju aktualnog stanja u centralnoj 

kuhinji. Nabavom i uvođenjem dodatne opreme u kuhinju, stvorili bi se uvjeti za 

kvalitetniju i zdraviju pripremu hrane te za češće uvrštavanje ribe u jelovnik vrtića. 

Poboljšanjem uvjeta u centralnoj kuhinji Vrtića i većim brojem obroka pripremljenih od 

ribe, podići će se kvaliteta prehrane i za djecu svih područnih vrtića (u općinama Gračišće, 

Cerovlje, Lupoglav, Sv. Petar u Šumi, Tinjan, Karojba i Motovun), budući da zdravstvena 

voditeljica sastavlja jelovnike na tjednoj bazi za sve objekte vrtića. U kuhinjama područnih 

vrtića pripremaju se obroci za manji broj djece (do 50), pa je postojeća kuhinjska oprema tih 

kuhinja dostatna za pripremu ribljih obroka. 

  

Neadekvatna oprema utječe na kvalitetu jelovnika. Dodavanjem primjerene opreme 
djelatnicima kuhinje bi se osigurali uvjeti za kvalitetniju pripremu hrane, što uključuje 
češće uvrštavanje ribe u jelovnik. Važno je napomenuti da zdravstvena voditeljica sastavlja 
jelovnike na tjednoj bazi za sve objekte vrtića. Iz toga proizlazi da bi se poboljšanjem uvjeta 
u centralnoj kuhinji i osiguravanjem uvrštavanja većeg broja obroka pripremljenih od ribe, 
podiglo kvalitetu prehrane i za djecu svih područnih vrtića (u općinama Gračišće, Cerovlje, 
Lupoglav, Sv. Petar u Šumi, Tinjan, Karojba i Motovun).  
 

 Opis ulaganja koje je predmet zahtjeva za potporu (koja oprema se planira 
nabaviti, za što se planira koristiti (za svaku lokaciju provedbe projekta), ako je 
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primjenjivo navesti gdje se planiraju provoditi edukativne aktivnosti, planirani 
okvirni datumi provedbe planiranih edukativnih aktivnosti, planirani broj sudionika 
i sl., ako je primjenjivo opišite na koji način će web-stranica i/ili zabavne aplikaciji 
biti edukativne, koje su ciljane skupine, koje će sve informacije biti dostupne putem 
web-stranice ili edukativno zabavnih aplikacija) 

 
Kako bi se poboljšali uvjeti rada u centralnoj kuhinji (Prolaz Otokara Keršovanija 1, Pazin) 
planira se nabaviti sljedeća oprema: 

 PLINSKI PARNO-KONVEKCIJSKI APARAT S GENERATOROM PARE (za termičku 
obradu svih vrsta riba) 

 
Posljednjih godina raste zastupljenost ovih vrsta aparata u profesionalnim kuhinjama s 
pomoću kojih se može pripremati hrana mnogobrojnim tehnikama kuhinja.  

Prednosti pripreme hrane pomoću ove pećnice su: 
o omogućuje istovremenu pripremu velikog broja obroka 
o omogućuje pripremu raznih vrsta jela istovremeno 
o sprječava transfer mirisa i okusa kod pripreme više vrsta jela istovremeno 
o vrijeme pripreme obroka je skraćeno 
o sprječava isušivanje i sakupljanje hrane 
o omogućuje prženje bez upotrebe ulja 
o omogućuje kuhanje na pari  

 
 

 INOX POSTOLJE KONVEKTOMATA 

 INOX POSUDA GN 1/1 – 150 (za riblji brodet s plodovima mora) 

 INOX POSUDA GN 1/1 – 100 (rižoto sa plodovima mora) 

 INOX POSUDA GN 1/1 – 65 (za srdele) 

 INOX POSUDA GN 1/1 – 40 (burger od oslića) 

 POKLOPAC S RUČKOM za GNposudu 1/1 
Navedeno postolje i posude sastavni su dio plinskog parno-konvekcijskog aparata s 
generatorom pare. 
 

 PLINSKA NAGIBNA PEČENJARA 80 L (za brodet, ragu od sipe i tjestenine sa ribom) 
 
Nabavkom aparata za pripremu hrane i odgovarajućih posuda stvorit će se kvalitetni uvjeti 
za rad u centralnoj kuhinji. Osim poboljšanja uvjeta za pripremu zdravije hrane za svih u 
vrtiću, omogućit će se i lakša priprema hrane za djecu s posebnim prehrambenim 
navikama, bile one iz zdravstvenih razloga (alergije, netolerancija na određenu hranu) ili 
uvjerenja i vrijednosti (religijski razlozi, vegetarijanstvo, veganstvo…).  
 
Iz iskustva provođenja prijašnjih projekata na temu zdrave prehrane utvrđeno je da osim 
edukacije i motivacije kuharica i vrtićkog osoblja, za mijenjanje prehrambenih navika i 
prehrane djece u cijelosti nužno treba informirati i educirati roditelje. Stoga ćemo u cilju 
poticanja povećanog konzumiranja ribe i zdravije pripreme hrane poraditi na edukaciji i 
osvještavanju odgajatelja i roditelja. Nutricionistkinja će održati predavanje na temu 
važnosti uvođenja ribljih obroka u prehranu te će prikazati kako osmisliti jelovnik i 
pripremiti obrok koji uključuje riblje proizvode. 
U suradnji s kuhinjskim osobljem (kuhinjsko osoblje je prijašnjih godina završilo edukaciju o 
zdravoj prehrani i važnosti veće konzumacije ribe u periodu rasta i razvoja djece) pripremit 
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će se zdravi obroci te napraviti degustacija i promidžba za roditelje i odgajatelje, kao i za 
sve zaposlenike Vrtića. 
Cilj edukacije bit će informirati sudionike o važnosti i dobrobiti konzumacije proizvoda 
ribarstva i akvakulture te povećati informiranost potrošača o dobrobiti konzumacije 
lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture.  
Edukativna radionica i predavanje nutricionistice će se održati u objektu matičnog Vrtića u 
Pazinu u kojem će se i pripremiti hrana za degustaciju. Okvirno vrijeme održavanja 
edukacije/radionice je svibanj-srpanj 2020., ovisno o realizaciji nabave uređaja. Na 
edukaciju i degustaciju bit će pozvani roditelji djece polaznika našeg Vrtića i odgajatelji 
naše ustanove. Očekuje se oko pedesetak sudionika.  
Edukacije odnosno kreativne odgojno-obrazovne radionice o zdravoj prehrani i važnosti 
uvođenja ribe u dnevne obroke održat će i zdravstvena voditeljica u okviru redovnog 
odgojno-obrazovnog rada s djecom. Vrijeme održavanja edukacije/radionice bit će u 
razdoblju svibanj-srpanj 2020. 
Informacije o edukaciji bit će dostupne na web stranici Vrtića te će provedene aktivnosti 
biti medijski popraćene. 
Izradit će se letci kojima se želi informirati sudionike o važnosti zdrave prehrane s 
naglaskom na uvrštavanje ribljih proizvoda i proizvoda drugih morskih organizama u 
prehranu. Također će se naglasiti važnost konzumiranja lokalnih proizvoda ribarstva i 
akvakulture. Letci će biti dostupni na službenim stranicama Vrtićima i oglasnim pločama za 
roditelje, u lokalnim medijima, te će biti ponuđeni zainteresiranim sudionicima edukacije. 
 

 Navesti ciljane skupine i krajnje korisnike 
 
Ciljane skupine i krajnji korisnici: 
• Krajnji korisnici: djeca u dobi od 1 do 7 godina: projektom će biti obuhvaćeno 520 
djece (sva djeca polaznici Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin) 
• Ciljane skupine :  
- Odgajateljice Vrtića (30): sudjelovat će na edukaciji radi stručne i pedagoške podrške cilja 
projekta među djecom. 
- Ostale zaposlenice Vrtića, posebice stručni tim i uprava (8) zbog monitoriranja efekata 
projekta, daljnjih unaprjeđenja kvalitete usluge Vrtića te dijeljenja iskustva i dobre prakse u 
stručnoj zajednici. 
- Roditelji (skrbnici, bake i djedovi…): roditelji će informacije o cilju projekta te uvođenju 
više ribljih obroka dobiti putem oglasne ploče, web stranica vrtića, društvenih mreža i 
roditeljskih sastanaka (njih 500-ak) kada će biti pozvani na edukaciju i degustaciju 
(minimalno 50 sudionika). 
- Lokalna zajednica – medijskim praćenjem projekta, lokalna zajednica bit će upoznata s 
ciljevima i svrhom projekta te dobrobitima konzumacije ribe i drugih morskih organizama, 
čime će se pripomoći osvještavanju kvalitetnije prehrane ostalih sugrađana. Očekuje se da 
će djeca, roditelji i odgajateljice također u određenoj mjeri širiti ove informacije u svojim 
socijalnim krugovima. 
 

 Navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta  
 
Glavne aktivnosti koje će se provesti u sklopu projekta:     
 
1. Nabava opreme za kuhinju centralnog vrtića (gore navedena oprema) kojom će se 
omogućiti kvalitetnija i zdravija priprema obroka te priprema češćih i većih količina ribljih 
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obroka. 
2. Edukativno predavanje stručnjaka iz područja prehrane za roditelje i odgajatelje u 
sklopu koje će se organizirati degustacija proizvoda od ribe, dok će odgajateljice biti 
potaknute da temu ribe i zdrave prehrane kreativno obrade u radu s vrtićkim skupinama.  
3. Informiranje roditelja o projektu i češćem konzumiranju ribe kroz roditeljske 
sastanke.  
4. Letci na temu zdrave prehrane s naglaskom na uvrštavanje ribljih proizvoda u 
prehranu i važnost konzumiranja lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture. Letci će biti 
dostupni u digitalnom (web, društvene mreže) i papirnatom formatu, roditeljima, 
zaposlenicima te ostalim zainteresiranim građanima. 
5. Vidljivost projekta: informacije o projektu bit će objavljene na webu Vrtića, na 
društvenim mrežama, na lokalnom internet portalu te kroz TV i radio priloge. Mediji će biti 
pozvani da poprate edukaciju, ali i da poprate korištenje nabavljene opreme te 
konzumaciju ribe u vrtićkm skupinama. Odgajateljice i stručni tim monitorirat će efekte 
projekta te dijeliti iskustva i dobru praksu na stručnim skupovima. 

4. Očekivani rezultati projekta  

 Navesti na koji način će se ulaganjem potaknuti potrošnja i oživljavanje tradicije 
konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture stvaranjem odgovarajućih uvjeta za 
pripremu i posluživanje proizvoda ribarstva i akvakulture u odgojno obrazovnim 
ustanovama na području FLAG-a 

 
Ulaganjem u opremu kuhinje poboljšat će se uvjeti za pripremu hrane što će omogućiti 
češće, najmanje dvostruko, uvrštavanje svježih ribljih proizvoda u jelovnike za sve objekte 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. Svježa riba nabavljat će se od lokalnih dobavljača čime će 
se direktno utjecati na povećanu potrošnju i oživljavanje tradicije prodaje i konzumacije 
proizvoda ribarstva i akvakulture te pripremu i posluživanje proizvoda ribarstva i 
akvakulture u odgojno obrazovnim ustanovama. 
 
 
Navesti i opisati edukativne aktivnosti kojima se planira smanjiti slaba informiranost 
potrošača o lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture te očekivane rezultate vezane uz 
bolju informiranost potrošača vezane uz moguće povećanje potrošnje ribe po glavi 
stanovnika 
 
1. Na roditeljskim sastancima vrtićkih skupina predstavit će se ciljevi i svrha projekta 
te potaknuti razgovor o lokalnim proizvodima ribarstva, važnosti zdrave prehrane u vrtiću, 
ali i u obitelji. Očekuje se široka podrška roditelja projektu te veća razina osvještavanja 
prehrambenih navika u obitelji te povećana konzumacija ribe. (500 roditelja) 
2. Odgojno-pedagoški rad s djecom bit će tematski obogaćen kroz priče, radionice, 
posjete ribarnicama, kreativan rad i sl. čime se odgajaju generacije koje će biti osviještene 
o dobrobitima konzumacije ribe i lokalnih proizvoda, o tradiciji ribarstva i važnosti te grane 
za zajednicu.  
3. Predavanje: nutricionistkinja će izlagati o važnosti i dobrobiti konzumacije svježih, 
lokalnih ribljih proizvoda kako bi se odgajateljice i roditelje motiviralo da isto primijene i u 
obitelji. Uz edukaciju organizirat će se i degustacija svježe ribe lokalnih dobavljača kako bi 
se sudionike “sudjelovanjem” potaknulo na češću konzumaciju ribljih proizvoda. 
4. U istu svrhu izradit će se prigodni letci te će se vrtiću bliska javnost informirati o 
mogućnostima nabave ribe od lokalnih dobavljača. 
5. Edukativno ćemo na širu zajednicu djelovati i kroz medije, kroz tv i radio priloge, 
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reportaže, objave i sl. 
 
 

 Navesti koliko i kojih obroka je do sada na mjesečnoj razini pripremano od 
proizvoda ribarstva i akvakulture te obrazložiti povećanje broja obroka 
pripremanih od proizvoda ribarstva i akvakulture na mjesečnoj razini, dostaviti 
prijedlog menija za vrtiće odnosno škole 

  
Uvidom u arhivirane jelovnike ustanovljeno je da je tijekom protekle dvije godine na 

mjesečnoj razini bilo pripremano 3 do 6 obroka mjesečno, odnosno u prosjeku na razini 

mjeseca 4 obroka od proizvoda ribarstva i akvakulture. 

Najčešće je bio pripreman namaz od tune, zatim file oslića lešo ili pohani, korištene su 

lignje i srdela. Tuna se koristila konzervirana, oslić i lignje smrznuti, a srdela svježa. 

Godišnje se potrošilo oko 500 kg oslića, srdele oko 200 kg, lignji oko 120 kg, tune oko 100 

kg.  

Normativi koje koristimo su: lešo oslić 0,07 kg po djetetu, pohani oslić 0,10 kg po djetetu, 

lignje 0,04 kg po djetetu, srdela 0,07 kg po djetetu, tuna 0,03 kg po djetetu (sve ovisno u 

tome s čim se priprema). 

Opremanjem kuhinje konvektomatom i nagibnom pečenjarom stvorit će se uvjeti za lakše i 

brže pripremanje ribe i s ribom povezanih obroka. Planira se povećati broj obroka 

pripremljenih od proizvoda ribarstva i akvakulture za 3 obroka mjesečno, što će u prosjeku 

na mjesečnoj razini biti 7 obroka. 

Planiramo u jelovnik uvrstiti i nove riblje obroke (prema predloženim jelovnicima od strane 

nutricionista): 

• ragu od lignji s rižom 

• ragu od sipe s palentom 

• ragu od folpi 

• fileti od cipla s blitvom 

• mol s ječmom 

• tjesteninu s inćunima 

• panirane srdele 

• burger od oslića 

• odrezak orade s povrćem 
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• riblje salate 

• namaz od srdele 

5.  Stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta 

 Navesti da li projekt pridonosi stvaranju novih radnih mjesta ili očuvanju 
postojećih radnih mjesta 
 

 Opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta, ako je 
primjenjivo (navesti vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano 
razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta) 
Opisati koja postojeća radna mjesta su očuvana  
 

Projektom se neće osigurati nova zapošljavanja, već će se postojeća radna mjesta očuvati, 
stvaranjem boljih uvjeta rada i edukacijom medijatora (odgajatelja i drugih zaposlenika 
Vrtića, te roditelja djece polaznika Vrtića) u konzumaciji ribe od malih nogu. 
Glavna kuharica, kuharica i pomoćne kuharice u uvjetima korištenja novih aparata (parno-
konvekcijskog aparata i plinske nagibne pečenjare) imat će priliku brže, lakše i kvalitetnije 
termički obrađivati hranu, što će značajno poboljšati uvjete rada na njihovom radnom 
mjestu: neće biti izlagane toplini sa štednjaka i pećnica dugotrajno, te će kraće stajati uz 
uređaje za pečenje i dinstanje hrane. Time će se očuvati njihovo zdravstveno stanje te 
pospješiti njihovo zadovoljstvo na radu. 

6. Trajanje provedbe projekta 

 Navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja  
 

              Planirano trajanje provedbe ulaganja je 10 mjeseci 

7. Pripremne provedene aktivnosti 

 Navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije 
projekta (npr. Izrađen je glavni projekt, ishođena je građevinska dozvola/potvrde i 
suglasnosti javno-pravnih tijela) – nije potrebno navoditi detalje spomenutih 
akata/dokumenata 

 
U svrhu realizacije projekta zatražene su informativne ponude za kuhinjske uređaje od tri 
potencijalna dobavljača opreme, te su učinjene komparativne analize i konzultacije s 
osobljem centralne kuhinje, zdravstvenom voditeljicom Vrtića, projektantom ugostiteljskih 
objekata i kuhinja, projektantom i montažerima  plinskih, elektro i vodo  instalacija.  
Također su obavljeni informativni razgovori s ravnateljicama istarskih vrtića u kojima se već 
koriste uređaji koje planiramo nabaviti u sklopu ovoga projekta. 

 Suglasnost javno-pravnih tijela - (Suglasnost Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i 
Suglasnost osnivača Vrtića (Grada Pazina) 

8.  Ukupna vrijednost projekta 

 Navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj 
dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući opće troškove i PDV, a u skladu s 
Obrascem 1.B Zahtjev za potporu – lista troškova 

 

 Ukupna vrijednost projekta iznosi 170.000,00 kuna. 

9.  Opis administrativnih kapaciteta za pripremu i provedbu projekta 

 navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta, broj i stručne 
kvalifikacije osoba uključenih u pripremu planiranog projekta; navesti broj i 
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stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja 
projekta, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u 
razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate 
 

Kao voditeljica projekta predviđena je Vesna Rusijan (VSS) prof. psihologije, zaposlena na 
radnom mjestu ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 24 godine. Odgovorna je za 
poslovanje predškolske ustanove u suradnji s Gradom Pazinom i 7 okolnih općina koje 
sudjeluju u financiranju djelatnosti ustanove. Posjeduje radno iskustvo u poslovima 
psihologa 34 godine. U dosadašnjem radu aktivno je sudjelovala u razvoju predškolske 
djelatnosti na Pazinštini odnosno u provedbi projekata koji su se odnosili na izgradnju 
novih i rekonstrukciju starih objekata. Posvećena je podizanju kvalitete usluga vrtića i 
otvorena za inicijative koje unaprjeđuju kvalitetu rada i usluga vrtića, zbog čega se vrtić 
rado odaziva u brojne projekte kao sudionik (npr. “More od malih nogu” LAGUR), partner 
(npr. Erasmus+) ili nositelj (npr. Projekt rekonstrukcije vrtića u sklopu programa Ruralnog 
razvoja, podmjera 7.4.). 
 
U provedbi projekta sudjelovat će i voditeljica računovodstva, tajnica, pedagoginja i 
zdravstvena voditeljica  
 
- Patricija Jedrejčić (VŠS), ekonomist. Od 2011. godine voditeljica je računovodstva u 
Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin. Posjeduje iskustvo na poslovima koji se odnose na 
računovodstvo, financije i proračun. 2009. godine stekla je licencu ovlaštenog 
računovođe RRIF-a. Uz iskustvo rada u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Patricija Jedrejčić ima i 
dodatna iskustva. Kao predsjednica neprofitne udruge ima iskustva u vođenju projekata 
Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva; prijava i vođenje projekta Središnjeg 
državnog ureda za sport. Kao voditeljica projekta ima iskustvo u prijavi i provedbi 
projekta Ministarstva poljoprivrede za unapređenje razvoja drvne industrije. Vodi 
financijski dio provedbe Erasmus + projekata u našoj ustanovi. 
 
-Gabrijela Krizmanić (VŠS), tajnica Vrtića. Po struci je ekonomist. Posjeduje ukupno 30 
godina radnog iskustva od čega je zaposlena u Vrtiću 27 godina na radnom mjestu tajnice. 
Posjeduje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu radnika u pismohranama za zaštitu i 
obradu arhivskog gradiva. Osim navedenog, posjeduje iskustvo pripreme i izrade 
prijedloga općih akata, pruža stručnu pomoć ravnatelju u pogledu osiguranja zakonitosti 
rada. Isto tako posjeduje iskustvo vođenja uredskog i arhivskog poslovanja vrtića. U 
suradnji s voditeljem računovodstva sudjeluje u izradi plana nabave na temelju 
financijskog plana. Provodi postupke nabave u Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin. 
 
- Maja Obućina (VSS), pedagoginja Vrtića. Prati ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada te 
u suradnji sa zdravstvenom voditeljicom brine o kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti djece. 
Koordinatorica je dva Erasmus+ projekta te u suradnji s ostalim članovima projektnog 
tima upravlja provedbom svih faza projekta. 
 
- Marija Dagostin, zdravstvena voditeljica Vrtića. Zaposlena 30 godina na radnom mjestu 
zdravstvene voditeljice Vrtića. U okviru redovnih poslova oko brige o očuvanju zdravlja 
djece u Vrtiću brine i o higijenskoj ispravnosti pripreme i podjele hrane, sudjeluje u 
sastavljanju jelovnika, brine o posebnim prehrambenim navikama određenog broja djece. 
Surađuje sa Zavodom za javno zdravstvo. Kod provedbe navedenog projekta brinut će se 
o provođenju planiranih edukativnih aktivnosti i organiziranju jelovnika sa povećanom 
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konzumacijom ribe i ribljih proizvoda. 
 
Dječji vrtić Olga Ban Pazin je u tijeku realizacije projekta Rekonstrukcija zgrade Dječjeg 
vrtića „Olga Ban“ Pazin, Prolaz Otokara Keršovanija 1, za koji je s Agencijom za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 21. prosinca 2018. potpisao Ugovor o 
financiranju, u procijenjenom iznosu potpore od 5.269.729,15 kn. Svi navedeni djelatnici 
uključeni su u provedbu ovog projekta. 
Također, naša ustanova trenutno provodi dva Erasmus+ projekta financirana iz sredstava 
EU. U projekte je uključena ravnateljica, voditeljica računovodstva, 2 stručne suradnice i 
12 odgajateljica. Projektima upravlja dobro uhodani projektni tim koji čine voditeljica 
računovodstva, koordinatorica i zamjena koordinatorice.  
 
Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin kao javna ustanova će nakon realizacije projekta kao i do 
sada upravljati radom vrtića sa postojećim ljudskim resursima. Trenutno, vrtić ima 
ukupno 86 zaposlenih djelatnika. Postojeći ljudski resursi, posebice ravnateljica, 
voditeljica računovodstva te ostalo upravno-tehničko i računovodstveno osoblje koje 
posjeduje dugogodišnje iskustvo u upravljanju vrtićem, imat će ključnu ulogu u daljnjem 
održavanju i upravljanju budući već obavljaju poslovne vođenja poslovanja vrtića, zatim 
opće upravne, računovodstvene i administrativne poslove. 

10. Grafički prilozi 

 Tlocrti, presjeci i ostali osnovni nacrti i skice, ako je primjenjivo 

 Fotografije opreme/poveznice na mrežne stranice ili pojedinih elemenata kakvi se 
planiraju koristiti/ugraditi, i sl.  

 Program planiranih edukacijskih radionica, letci, brošure, prikaz web aplikacija i sl. 
 

Program planiranih edukacijskih radionica: 
1. Predavanje nutricioniste na temu važnosti uvođenja ribljih menija u prehranu, izrada 
jelovnika. 
U suradnji sa kuhinjskim osobljem pripremit će se zdravi obroci te napraviti degustacija i 
promidžba za roditelje i odgajatelje kao i za sve zaposlenike Vrtića. 

 
Pojašnjenja:  
- Priložiti grafičke priloge u privitku.  
- Grafički prilozi moraju biti izrađeni, ovjereni i potpisani od strane ovlaštene osobe 
odgovarajuće struke, ako je primjenjivo 
 
Prilažemo fotografije sadašnjeg izgleda centralne kuhinje Vrtića, fotografije uređaja koje 
planiramo projektom nabaviti, te projekte plinske instalacije i skice izmjena instalacija u 
kuhinji koje je nužno izvesti prije montaže uređaja. 

 

 

___________________________ 

(pečat i potpis odgovorne osobe) 

 



OBRAZLOŽENJE  

Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin 

za provedbu ulaganja za projekt  

„Ribicu jedemo, zdravo rastemo“  

 

1. OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 Pravni temelj za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za 
projekt „Ribicu jedemo, zdravo rastemo“ je članak 22. Statuta Grada Pazina („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13., 23/14. i 1/18.). 
 Lokalna akcijska grupa “Istarski švoj” iz Pazina je dana 16. kolovoza 2019. godine, 
objavila Natječaj za provedbu Mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno 
obrazovnim ustanovama Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (dalje: LRSR) “Istarski švoj”. 
 Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin spada u krug prihvatljivih prijavitelja. Kao obvezni dio 
natječajne dokumentacije Vrtić mora predati Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne 
samouprave za provedbu ulaganja u aktivnosti opremanja kuhinja u javnim ustanovama i/ili 
poboljšanja uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture u javnim ustanovama.  
 
2. RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVE ODLUKE 
 
 Razlog za donošenje ove Odluke je prijava Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na 
Natječaj za provedbu Mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim 
ustanovama LRSR “Istarski švoj”.  
 Predmet natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene 
mjere LRSR s ciljem povećanja potrošnje proizvoda ribarstva i akvakulture u odgojno 
obrazovnim ustanovama te održavanja edukativnih aktivnosti vezanih uz povećanje 
osviještenosti i informiranosti krajnjih potrošača o važnosti i dobrobiti konzumacije proizvoda 
ribarstva i akvakulture na području LAGUR-a „Istarski švoj“. Predmet natječaja su i ulaganja 
koja potiču potrošnju i oživljavanje tradicije konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture 
stvaranjem odgovarajućih uvjeta za pripremu i posluživanje proizvoda ribarstva i akvakulture 
u odgojno obrazovnim ustanovama na području LAGUR-a te na ulaganja kojima će se, 
održavanjem različitih edukativnih aktivnosti, minimizirati slaba informiranost potrošača o 
lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture, s namjerom povećanja potrošnje ribe po glavi 
stanovnika.  
 Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 10.000 EUR, dok najviša vrijednost javne 
potpore iznosi 60.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi do 100% 
ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 
 Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin ispunjava uvjete natječaja i namjerava na natječaj  
kandidirati opremanje kuhinje u matičnoj zgradi dječjeg vrtića u Pazinu te provođenje 
edukativnih i informativnih aktivnosti o važnosti i dobrobiti konzumacije proizvoda ribarstva i 
akvakulture te dobrobiti konzumacije lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture. 
 Nabavom i uvođenjem dodatne opreme u kuhinju, stvorili bi se uvjeti za kvalitetniju i 
zdraviju pripremu hrane te za češće uvrštavanje ribe u jelovnik vrtića (povećanje za 3 riblja 
obroka mjesečno). 
 Odluka o davanju suglasnosti predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave mora 
sadržavati „Opis projekta“ s ključnim informacijama o projektu. Opis projekta sastavni je dio 
ovog prijedloga Odluke i sadrži sve ključne informacije o projektu. 
 Zbog svega navedenog, s ciljem ostvarivanja uvjeta za prijavu na natječaj, nužno je 
donijeti novu Odluku o suglasnosti, s odgovarajućim prilogom, sve u predloženoj formi i 
sadržaju. 
 

Upravni odjel za samoupravu, 
upravu i društvene djelatnosti 


