
DJEČJI VRTIĆ « PJERINA VERBANAC « 

PRILAZ KRŠIN 2 

52220 LABIN 

Upravno vijeće 

ZAKLJUČCI 

 

s 42. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin održane putem aplikacije 

google meet u četvrtak 10. lipnja 2021. godine u 10:00 sati.  

 

PRISUTNI: Vesna Blažina, Borjan Batagelj, Danijela Dobrić, Goran Jovanović, Ivana Škopac – 

ravnateljica, Ivana Nikić – sindikalni povjerenik, Tamara Skira - zapisničar 

ODSUTNI: Dalibor Zupičić , Ljiljana Krušelj, Helena Griparić Memić – opravdani izostanak 

Svi članovi vijeća dobili su poziv sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 40. sjednice  Upravnog vijeća  

2. Prihvaćanje zapisnika sa 41. sjednice  Upravnog vijeća  

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

zamjena za duže odsustvo radnika      - 1 izvršitelj/ica 

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

za pedagošku 2020/2021 godinu      - 1 izvršitelj/ica 

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

zamjena za duže odsustvo radnika      - 1 izvršitelj/ica 

6. Rješavanje natječaja za radno mjesto Stručni suradnik/ica rehabilitator/ica-

pripravnik/ica - kroz mjeru HZZ-a “Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva”  

– 1 izvršitelj/ica 

7. Rješavanje natječaja za radno mjesto Zdravstveni voditelj/ica – zamjena za odsutnog 

radnika         - 1 izvršitelj/ica 

8. Razno 

 

Sjednicom predsjedava gospođa Vesna Blažina, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća.  

Zamjenica predsjednika pozdravlja prisutne, utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano donošenje 

odluka te daje dnevni red na prihvaćanje. Dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 1.)  

Zapisnik sa 40. sjednice  Upravnog vijeća  jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 2.)  

Zapisnik sa 41. sjednice  Upravnog vijeća  jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 3.) 

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

odgojitelj/ice,  1 izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme, zamjena za duže bolovanje radnika. 

Natječaj je objavljen na mrežnim i oglasnim  stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te 

oglasnoj ploči i mrežnim stranicama vrtića 19. travnja 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 

do 27. travnja 2021. godine. 

U redovnom roku pristigle su 4 (četiri) prijave. 

Od 4 (četiri) pristigle prijave, 2 (dvije) prijave- kandidatkinje  zadovoljavaju uvjetima iz 

Natječaja i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju budući su priložile svu potrebnu 

dokumentaciju. 

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos: 

1. Ivona Kiršić, Stari trg 2, 52220 Labin 

Nakon provedene rasprave prijedlog kandidata jednoglasno prihvaćen sa 4 glasa „ZA“. 



 

AD 4.) 

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

odgojitelj/ice - 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme, za pedagošku 2020/2021 godinu, do 

31.08.2021. godine. 

Natječaj je objavljen na mrežnim i oglasnim  stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te 

oglasnoj ploči i mrežnim stranicama vrtića 19. travnja 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 

do 27. travnja 2021. godine. 

U redovnom roku pristigle su tri (tri) prijave.  

Od 3 (tri) pristigle prijave, sve 3 (tri) prijave zadovoljavaju uvjetima iz Natječaja i Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju budući je priložena sva potrebna dokumentacija. 

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos: 

1. Rea Radin, Kokoti 1, 52223 Raša 

Nakon provedene rasprave prijedlog kandidata jednoglasno prihvaćen sa 4 glasa „ZA“. 

 

AD 5.) 

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

spremač/ica – na određeno puno radno vrijeme, zamjena za duže odsustvo radnika  - 1 izvršitelj/ica. 

Natječaj je objavljen na mrežnim i oglasnim  stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te 

oglasnoj ploči i mrežnim stranicama vrtića 19. travnja 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 

do 27. travnja 2021. godine. 

U redovnom roku pristiglo je pet (5) prijava. 

Od pet (5) pristiglih prijava, dvije (2) prijave u potpunosti ispunjavaju uvjete prema Natječaju, 

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u 

dječjem vrtiću budući su priložile svu potrebnu dokumentaciju. 

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos: 

1. Zlata Prendivoj, Vinež 403, 52220 Labin 

Nakon provedene rasprave prijedlog kandidata jednoglasno prihvaćen sa 4 glasa „ZA“. 

 

AD 6.) 

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

Stručni suradnik/ica rehabilitator/ica-pripravnik/ica - kroz mjeru HZZ-a “Stjecanje prvog radnog 

iskustva/pripravništva” – 1 izvršitelj/ica.  

Natječaj je objavljen na mrežnim i oglasnim  stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te 

oglasnoj ploči i mrežnim stranicama vrtića 05. svibnja 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 

do 13. svibnja 2021. godine. 

U redovnom roku nije pristiglo prijava. 

Nakon provedene rasprave donesena odluka o ponovnom raspisivanju natječaja. 

 

AD 7.) 

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

Zdravstveni voditelj/ica – na određeno radno vrijeme 20 sati tjedno - zamjena za odsutnog radnika - 1 

izvršitelj/ica. 

Natječaj je objavljen na mrežnim i oglasnim  stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te 

oglasnoj ploči i mrežnim stranicama vrtića 05. svibnja 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 

13. svibanj 2021. godine. 

U redovnom roku pristigla je jedna (1) prijava koja ne udovoljava natječajnoj dokumentaciji. 

Nakon provedene rasprave donesena odluka o ponovnom raspisivanju natječaja. 

 

AD 8.) 

- Ravnateljica Ivana Škopac daje kratak osvrt na tijek e-upisa 



- Borjan Batagelj daje kratku obavijest vezanu uz plaćanje vrtića za drugo djete od 

01.01.2022. godine 

- Vesna Blažina se informira o radu vrtića ljeti, o broju djece i objektima koji će raditi u 

srpnju i kolovozu. 

 

Sjednica je završila u 10:25 sati.   

 

 

KLASA: 601-05/21-01/01 

UR.BROJ: 2144-22-04-21-36 

Labin,27.08.2021. 

 

                                                        

                                                                                                                              PREDSJEDNIK   

ZAPISNIČAR                               UPRAVNOG VIJEĆA 

  Tamara Skira                                                                                      DaliborZupičić 

_______________                                                                                  _________________________ 


