


 
 

Prijedlog 16. ožujka 2021. 
            
 

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), članka 44. Statuta Dječjeg vrtića 
„Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ 31/13. i 23/14. te KLASA: 012-03/21-
01/01, URBROJ: 2163/01-09-21-4 od 22. veljače 2021. godine) te članka 22. Statuta Grada 
Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 04/13., 23/14., 1/18., 5/20. i 4/21.), 
Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj _______ 2021. godine donijelo je  
 
 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 

 
 
1. Za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na vrijeme od 4 (četiri) godine, imenuje se 

VESNA RUSIJAN, profesorica, počevši od 19.03.2021. godine. 
 
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 

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

 
3. Danom stupanja na snagu ovog Rješenja poništava se Rješenje o imenovanju 

ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (Službene novine broj 54/19.) 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Pazin,_____ 2021. godine 
 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
 
 

                                                                                                                   Predsjednik  
                                                                                                                   Gradskog vijeća 
                                                                                                                    Davor Sloković                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
uz Prijedlog Rješenja 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin 
 
1. OSNOVA ZA DONOŠENJE RJEŠENJA 
 

Pravna osnova za donošenje ovog Rješenja propisana je člankom 37. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97.,107/07., 94/13. i 98/19.), 
člankom 44. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 
31/13. i 23/14. te KLASA: 012-03/21-01/01, URBROJ: 2163/01-09-21-4 od 22. veljače 2021. 
godine, člankom 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 
04/13., 23/14., 1/18., 5/20. i 4/21.) te Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, 
Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije, Područne službe prosvjetne inspekcije KLASA: 
UP/I- 600-04/20-01/00097; URBROJ: 533-07-20-0004 od 15. prosinca 2020. godine. 
 
 
2. TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI OVIM RJEŠENJEM 
 
 Ovim Rješenjem se nakon provedenog natječajnog postupka imenuje ravnateljica 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. 
 
3. RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVOG RJEŠENJA 
 
 Razlog za donošenje ovog Rješenja je Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja, 
Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije, Područne službe prosvjetne inspekcije KLASA: 
UP/I- 600-04/20-01/00097; URBROJ: 533-07-20-0004 od 15. prosinca 2020. godine kojim se 
u točki 6. nalaže da se provede postupak objave natječaja za ravnatelja Vrtića sukladno 
odredbama Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakona o ustanovama kao i 
posebnih propisa. U Obrazloženju navedenog Rješenja stoji: „Poslove ravnateljice Vrtića 
obnaša Vesna Rusijan, prof. psihologije, imenovana Rješenjem Gradskog vijeća Grada 
Pazina KLASA 601-01/19-01/20, URBROJ: 2163/01-03-02-19-7 od 26. studenog 2019. 
godine na mandatno razdoblje od četiri godine s početkom mandata od 7. veljače 2020. 
godine na prijedlog Upravnog vijeća od 13. studenog 2019. godine (Zaključak KLASA: 11-
02/19-01/08, URBROJ: 2163/01-09-16-6). Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici vrtića i na 
mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 10. listopada 2019. godine, a 
bio je otvoren do 25. listopada 2019. godine. Nadalje je uočeno da u natječaju nije 
naznačena odredba članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i 
članovima njihovih obitelji, a temeljem članka 103. stavak 3. nije objavljena poveznica s 
mrežne stranice Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava 
prednosti pri zapošljavanju. Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Vrtića i na mrežnoj 
stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iako je člankom 37. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju regulirano da se ravnatelj bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje 
Upravno vijeće u skladu s odredbama zakona i statuta. Pored toga Izmjene i dopune članka 
30. Zakona o ustanovama (NN, br. 137/19.) uslijedile u nakon objave natječaja za ravnatelja, 
odnosnu u prosincu 2019. godine. S obzirom da su u natječajnom postupku za izbori 
imenovanje ravnatelja Vrtića počinjeni bitni propusti, temeljem članka 20. stavak 1. točka 27. 
Zakona o prosvjetnoj inspekciji valjalo je riješiti kao u izreci, a Vrtić je u obvezi objaviti 
natječaj za ravnatelja sukladno, u obrazloženju ovoga rješenja, navedenim odredbama 
važećih propisa i Statuta, usklađenog s nastalim Izmjenama zakonskih odredbi koje 
reguliraju navedena pitanja.“ 
 
 



Procedura izbora novog ravnatelja Dječjeg vrtića provedena je u skladu s Natječajem 
za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin objavljenim 3. ožujka 2021. 
godine i definiranim rokovima Samostalnog sektora prosvjetne inspekcije, Područne službe 
prosvjetne inspekcije. 
 
4. OBRAZLOŽENJE SADRŽAJA RJEŠENJA 
 

Za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin imenuje se VESNA RUSIJAN, 
profesorica, na vrijeme od četiri (4) godine počevši od 19.03.2021. godine. 

 Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi. 

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja poništava se Rješenje o imenovanju 
ravnateljice Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (Službene novine broj 54/19.) 
 
 
 
 
 
 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 
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