
DJEČJI VRTIĆ « PJERINA VERBANAC « 

PRILAZ KRŠIN 2 

52220 LABIN 

Upravno vijeće 

 

 

ZAKLJUČCI 

 

s 37. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin održane u utorak 02. veljače 

2021. godine u 12:00 sati putem aplikacije google meet. 

 

PRISUTNI: Dalibor Zupičić, Borjan Batagelj,  Ljiljana Krušelj, Vesna Blažina Hatić, Danijela Dobrić, 

Goran Jovanović, Ivana Škopac – ravnateljica, Ivana Nikić – sindikalni povjerenik, Tamara Skira - 

zapisničar 

ODSUTNI: Helena Griparić Memić 

 

Sjednicom predsjedava g. Dalibor Zupičić, predsjednik Upravnog vijeća (dalje: Predsjednik). 

Predsjednik je pozdravio prisutne i utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka. 

Istaknuo je da su svi članovi i članice Vijeća dobili poziv sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 36. sjednice  Upravnog vijeća 

2. Rješavanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme, 

zamjena za duže odsustvo radnika  - 2 izvršitelja/ice 

3. Rješavanje natječaja za radno mjesto spremač/ica – na određeno radno vrijeme, za 

pedagošku 2020/2021 godinu  - 1 izvršitelj/ica  

4. Rješavanje natječaja za radno mjesto spremač/ica – na određeno radno vrijeme, 

zamjena za duže odsustvo radnika - 1 izvršitelj/ica 

5. Raspisivanje natječaja za radno mjesto pomagača/icu (asistent/ica) za dijete s 

teškoćama u razvoju – na određeno radno vrijeme, 12 sati tjedno  – 1 izvršitelj/ica  

6. Razno 

 

Predsjednik daje na usvajanje predloženi Dnevni red. Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.  

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 36. sjednice  Upravnog vijeća 

 

Predsjednik daje na glasanje Zapisnik sa 36. sjednice  Upravnog vijeća. Jednoglasno s 6 glasova „ZA“ 

a prihvaćen. 

 

2.  Rješavanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme, 

zamjena za duže odsustvo radnika – 2 izvršitelja/ice 

 

Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže rješavanje natječaja  za radno mjesto 

odgojitelj/ice,  2 izvršitelj/ica – na određeno radno vrijeme, zbog dužeg odsustva odgojiteljica. 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, web stranici Dječjeg vrtića, 

te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, 11. prosinca 2020. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 19. 

prosinac 2020. godine. U redovnom roku pristigle su tri (3) prijave.  

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos: 

1. Andrea Bastijanić, Županići 16, 52231 Nedešćina, kao nestručna zamjena za odsutnog 

djelatnika Katerine Licul. 

2. Djelomično poništenje natječaja o prijemu 1 odgojitelj/ice za rad na određeno radno  

vrijeme, zbog dužeg odsustva radnika - 2 izvršitelj/ica, zbog povratka djelatnice Vincencije Dimc 

Smajić na rad. 



Nakon provedene rasprave prijedlog kandidata jednoglasno prihvaćen sa 6 glasova „ZA“. 

 

3. Rješavanje natječaja za radno mjesto spremač/ice – 1 izvršitelj/ica – na određeno radno 

vrijeme, za pedagošku 2020/2021 godinu, do 31.08.2021. godine. 

 

Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže rješavanje natječaja  za radno mjesto 

spremača/ice,  1 izvršitelj/ica – na određeno radno vrijeme, za pedagošku 2020/2021 godinu, do 

31.08.2021. godine. 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama  i oglasnoj ploči  HZZ-a Labin, web stranici Dječjeg 

vrtića, te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, 11. prosinca 2020. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 

19. prosinac 2020. godine.  

U redovnom roku pristiglo je trinaest (13) prijava kako slijedi: 

Od trinaest (13) pristiglih prijava, pet (5) kandidatkinja ispunjava uvjete prema Natječaju, Zakonu o 

predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Dječjem 

vrtiću budući su priložile svu potrebnu dokumentaciju. Osam (8) kandidatkinja ne udovoljava uvjetima 

iz Natječaja. 

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos: 

1. Mirjana Pranić Matić, A. Selana 28, 52220 Labin 

Nakon provedene rasprave prijedlog kandidata jednoglasno prihvaćen sa 6 glasova „ZA“. 

 

4. Rješavanje natječaja za radno mjesto spremača/ice – 1 izvršitelj/ica – na određeno radno 

vrijeme – zamjena za duže odsustvo radnika   

 

Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže rješavanje natječaja  za radno mjesto 

spremača/ice,  1 izvršitelj/ica – na određeno radno vrijeme, zamjena za duže odsustvo radnika 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  HZZ-a Labin, web stranici Dječjeg 

vrtića, te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, 11. prosinca 2020. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 

19. prosinac 2020. godine.  

U redovnom roku pristigla je jedna (1) prijava, kandatkinja ispunjava uvjete prema Natječaju, Zakonu 

o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Dječjem 

vrtiću budući je priložila svu potrebnu dokumentaciju. 

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos: 

1. Ingrid Licul Rajković, Brgod 37, 52223 Raša 

Nakon provedene rasprave prijedlog kandidata jednoglasno prihvaćen sa 6 glasova „ZA“.. 

 

5. Raspisivanje natječaja za radno mjesto pomagača/icu (asistent/ica) za dijete s teškoćama u 

razvoju – na određeno radno vrijeme, 12 sati tjedno  

 

Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže raspisivanje natječaja  za radno mjesto 

pomagač/ice-asistenta/ice za rad s djecom s teškoćama u razvoju,  1 izvršitelj/ica – na određeno radno 

vrijeme, za pedagošku 2020/2021 na 12 sati tjedno  . 

Raspisivanje natječaja  jednoglasno prihvaćeno sa 6 glasova „ZA“ 

 

6. Razno 

 

Ravnateljica Ivana Škopac upoznaje članove Upravnog vijeća o prijavi djeteta u program predškole 

koje nije procijepljeno odlukom roditelja. Provedena je rasprava. Zaključak je rasprave poslati 

mišljenje Ministarstva roditeljima u kojem se navodi da djeca koja nisu cijepljena ne mogu biti 

integrirana u redovan program. 

Predsjednik Dalibor Zupičić pita kako je stanje u vrtiću vezano uz COVID-19. Provedena je rasprava. 

Ravnateljica Ivana Škopac upoznaje članove Upravnog vijeća o velikom problemu sa kanalizacijom u 

PO Vrećari, o nesnosnom smradu iz biološke septičke jame, te poduzetim radnjama. Naglašava kako  



vlasnik objekta, Općina Sveta Nedjelja ne smatra to njihovim  problemom te da olako shvaćaju 

problem. Predsjednik Dalibor Zupičić se obvezao da će se zauzeti u rješavanju tog problema. 

Ravnateljica Ivana Škopac traži mišljenje članova Upravnog vijeća vezano uz rad radnika od 63 

godine  koji nije više najsigurniji u radu s djecom. Provedena je rasprava. Rečeno je da se problem 

javlja i u osnovnom školstvu kada je produžen radni vijek za žene. Zaključak je da ravnateljica obavi 

razgovor sa radnikom uz prisustvo stručnog tima.  

 

Sjednica je završila u 13,00 sati. 

  

   ZAPISNIČAR                                                          

                                                                                                                              PREDSJEDNIK   

                               UPRAVNOG VIJEĆA 

    Tamara Skira                                                                                      DaliborZupičić 

_______________                                                                                  _________________________ 


