
DJEČJI VRTIĆ « PJERINA VERBANAC « 

PRILAZ KRŠIN 2 

52220 LABIN 

Upravno vijeće 

ZAKLJUČCI 

 

s 48. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin održane u četvrtak 30. rujna 

2021 godine u 14.30 sati u prostorijama Centralnog vrtića 

 

PRISUTNI: Dalibor Zupičić, : Borjan Batagelj, Helena Griparić Memić, Vesna Blažina, Danijela 

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

ODSUTNI: Ljiljana Krušelj 

Svi članovi vijeća dobili su poziv sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 46. sjednice  Upravnog vijeća  

2. Prihvaćanje zapisnika sa 47. sjednice  Upravnog vijeća 

3. Razrješenje i imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ kao 

predstavnika roditelja -  korisnika usluga te potvrđivanje mandata  

4. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 

2021/2022. godinu  

- razmatranje i prihvaćanje 

5. Kurikulum Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2021/2022. godinu  

- razmatranje i prihvaćanje 

6. Rješavanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme 

          - 4 izvršitelja/ice 

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

za duže odsustvo radnika        - 2 izvršitelja/ice 

8. Rješavanje natječaja za radno mjesto spremača/ice – na određeno puno radno vrijeme, zamjena 

za duže odsustvo radnika        - 2 izvršitelja/ice 

9. Rješavanje natječaja za radno mjesto spremača/ice – na neodređeno puno radno vrijeme 

          - 1 izvršitelj/ica 

10. Rješavanje natječaja za radno mjesto pomoćni kuhar servirka/ice – na neodređeno puno radno 

vrijeme         - 1 izvršitelj/ica 

11. Rješavanje natječaja za radno mjesto stručni suradnik/ica rehabilitator/ica – pripravnik/ica – 

kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ 

- 1 izvršitelj-ica 

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

razvoju – na određeno vrijeme 12 sati tjedno, za pedagošku 2021/2022 godinu  

         - 2 izvršitelja/ice 

13. Raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme 

           - 1 izvršitelja/ice 

14. Razno         

 

Sjednicom predsjedava Dalibor Zupičić, predsjednika Upravnog vijeća.  

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 46. Sjednice Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 2.)  

Zapisnik sa 47. Sjednice Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćen 

 



AD 3.) 

Predsjednik Upravnog vijeća Dalibor Zupičić razrješuje dužnosti člana Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ – predstavnika roditelja,  Gorana Jovanović čiji je mandat završio 

31.08.2021. godine odlaskom djeteta u školu. 

Predsjednik Upravnog vijeća Dalibor Zupičić imenuje člana Upravnog vijeća - predstavnika 

roditelja korisnika usluga -  Marinu Licul Huskić  do kraja saziva ovog Upravnog vijeća, tj. do 

11.06.2022. godine 

  

AD 4.) 

Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže Godišnji plan i program rada Dječjeg 

vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2021/2022. godinu.  

Po završetku izlaganja predsjednik Dalibor Zupičić daje na usvajanje Godišnji plan i program 

rada Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2021/2022. godinu koji je 

jednoglasno usvojen. 

 

AD 5.) 

Riječ dobiva ravnateljica Ivana Škopac koja obrazlaže Kurikulum Dječjeg vrtića „Pjerina  

Verbanac“  Labin za pedagošku 2021/2022. godinu. Objašnjava kako se Kurikulum nadovezuje i prati 

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2021/2022 

godinu. 

 Po završetku izlaganja Kurikulum Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ za pedagošku 2021/2022 

godinu dan je na glasanje i jednoglasno je prihvaćen. 

 

AD 6.) 

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

Odgojitelj/ica za rad na neodređeno puno radno vrijeme, novootvorena radna mjesta - četiri (4) 

izvršitelja/ica. 

Natječaj je objavljen na službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, 

službenim Internet stranicama Dječjeg vrtića te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, 3. rujna 2021. godine. 

Rok za podnošenje prijava bio je 11. rujan 2021. godine.  

U redovnom roku pristiglo je šest (6) prijava.  

Od šest (6) pristiglih prijava, šest (6) kandidatkinja ispunjava uvjete prema Natječaju i Zakonu 

o predškolskom odgoju i obrazovanju, budući su priložile potrebnu dokumentaciju. 

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos: 

1.  Sanja Živić, Gajmani 31 c, 52341 Žminj  

2.  Martina Petrinčić, Petrinčići 34, 52332 Pićan  

3.  Monika Zulijani, Brgod 16, 52223 Raša  

4.  Martina Havić, M.Tita 21, 52223 Raša  

Prijedlog kandidata je dan na glasanje i jednoglasno je prihvaćen. 

  

AD 7.) 

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

odgojitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme, zamjena za duže odsustvo radnika - 2 izvršitelja/ice  

Natječaj je objavljen na službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, 

službenim Internet stranicama Dječjeg vrtića te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, 3. rujna 2021. godine. 

Rok za podnošenje prijava bio je 11. rujan 2021. godine.  

U redovnom roku pristiglo je pet (5) prijava.  

Od pet (5) pristiglih prijava, četiri (4) prijave-kandidatkinje ispunjavaju uvjete prema Natječaju 

i Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, budući su priložile potrebnu dokumentaciju. 



 Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos: 

1.  Petra Krnjus, Stari trg 1, 52000 Pazin 

2.  Dajana Milevoj, Presika 65, 52220 Labin 

Prijedlog kandidata je dan na glasanje i jednoglasno je prihvaćen. 

 

AD 8.) 

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

Spremač/ica za rad na određeno radno vrijeme, puno radno vrijeme zbog dužeg odsustva radnika - dva 

(2) izvršitelja/ica 

Natječaj je objavljen na službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, 

službenim Internet stranicama Dječjeg vrtića te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, 3. rujna 2021. godine. 

Rok za podnošenje prijava bio je 11. rujan 2021. godine.  

U redovnom roku pristigle su tri (3) prijave.  

Od tri (3) pristiglih prijava, dvije (2) prijave-kandidatkinje ispunjavaju uvjete prema Natječaju i 

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, budući su priložile potrebnu dokumentaciju. 

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos: 

1.  Esma Ferfolja, Istarska 7, 52220 Labin 

2.  Fiorella Načinović, Opatijska 1, 52221 Rabac 

Prijedlog kandidata je dan na glasanje i jednoglasno je prihvaćen. 

 

AD 9.) 

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

Spremač/ica za rad na neodređeno puno radno vrijeme - jedan (1) izvršitelj/ica 

Natječaj je objavljen na službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, 

službenim Internet stranicama Dječjeg vrtića te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, 3. rujna 2021. godine. 

Rok za podnošenje prijava bio je 11. rujan 2021. godine.  

U redovnom roku pristigle su tri (3) prijave.  

Od tri (3) pristiglih prijava, tri (3) prijave-kandidatkinje ispunjavaju uvjete prema Natječaju i 

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, budući su priložile potrebnu dokumentaciju. 

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos: 

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

Prijedlog kandidata je dan na glasanje i jednoglasno je prihvaćen. 

 

AD 10.) 

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

Pomoćni kuhar/ica-servirk/ka za rad na neodređeno puno radno vrijeme - jedan (1) izvršitelj/ica 

Natječaj je objavljen na službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, 

službenim Internet stranicama Dječjeg vrtića te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, 3. rujna 2021. godine. 

Rok za podnošenje prijava bio je 11. rujan 2021. godine.  

U redovnom roku pristigle su dvije (2) prijave.  

Od dvije (2) pristigle prijava, dvije (2) kandidatkinje ispunjavaju uvjete prema Natječaju i 

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, budući su priložile potrebnu dokumentaciju. 

Prijedlog kandidata za prijem u radni odnos: 

1. Lorena Velikanja Gobo, Prilaz Griža 2, 52220 Labin 

Prijedlog kandidata je dan na glasanje i jednoglasno je prihvaćen. 

 

AD 11.) 

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 službenim Internet stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a Labin, 

službenim Internet stranicama Grada Labina, Dječjeg vrtića, lokalnim portalima te na oglasnoj ploči 

Dječjeg vrtića, 10. kolovoza 2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 18. kolovoz 2021. godine.  

Za navedeni natječaj nije pristiglo prijava. 

Prijedlog je  ponovno raspisivanje natječaja. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 12.) 

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

razvoju – na određeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjedno, za pedagošku 2021/2022 jednoglasno 

prihvaćeno. 

 

AD 13.) 

Raspisivanje natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica – na neodređeno puno radno vrijeme, 

upražnjeni poslovi - 1 izvršitelj/ica jednoglasno prihvaćeno. 

 

AD 14.) 

- Ravnateljica Ivana Škopac se nadovezuje uz točku 7. Dnevnog reda gdje su odgojiteljice dobile 

na natječaje te se treba nanovo raspisati natječaj za dva odgojitelja na određeno radno vrijeme, 

zamjena za odsutne radnike. Jednoglasno prihvaćeno raspisivanje natječaja. 

-  Ravnateljica Ivana Škopac obavještava prisutne kako su sindikalni pregovori dogovoreni za 

sljedeći tjedan 

- Rečeno je da kroz Udruga Sidro odgojitelji potiču Inspektorat da se ide u kontrolu broja djece 

po skupinama 

- Ravnateljica Ivana Škopac obavještava prisutne o problemu formiranja broja djece u odgojnim 

skupinama,  

- Borjan Batagelj se dotiče nesporazuma sa roditeljima djece koja su prebačena u vrtić/jaslice. 

Ravnateljica Ivana Škopac obrazlaže tok sastanka koji je bio uspješan, prošao je u redu, u 

dogovoru sa AZOO djeca i odgojitelj su razmješteni. Nadalje pozvan je savjetodavni nadzor 

AZOO kako unaprijediti rad. Pogreška je priznata, informirani su roditelji djece koja ostaju i 

koja su prebačena. 

 

Sjednica završila u 15:40 sati.   

 

KLASA: 601-05/21-01/01 

UR.BROJ: 2144-22-04-21-61 

Labin,28.10.2021.                                                    

                                                                                                                              PREDSJEDNIK   

ZAPISNIČAR                               UPRAVNOG VIJEĆA 

Tamara Skira                                                                                      Dalibor Zupičić  

 

_______________                                                                                  _________________________ 


