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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Dean Nestorović ((IDS-HNS-HSU)) je na 44. redovnoj 
sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 28. siječnja 2021. godine postavio vijećničko 
pitanje: 
 
„Poštovanje, lijep pozdrav svima,  

Evo, u ovoj vrlo teškoj godini koja je za nama i u kojoj je unatoč svemu bilo vrlo hvalevrijednih 

projekata za naš grad u cjelini, tako želim posebno naglasiti i konstatirati da su veliku ulogu u 

održavanju normalnog rada i nastavka odgojno obrazovnog procesa za naše najmlađe 

sugrađane  važnu ulogu upravo imali njihove odgajateljice, učiteljice, profesori te im se prije 

svega želim zahvaliti na toj predanoj brizi i radu za našu djecu. Smatram da im se Grad i kroz 

planirana proračunska sredstva, kroz podršku u zajedničkim projektima treba i dalje suradnički 

odnositi te mi je također vrlo zanimljiva činjenica da su sva djeca u ovoj školskoj vrtićkoj godini 

primljena te kako su evo upravo u tijeku pred upisi zanima kakva je procedura upisa u vrtić a i 

u prvi razred, je li omogućen e upis, koji se zanimljivi projekti sada zajedničkim djelovanjem 

provode i ima li koji novi projekt u planu?“ 

 
Odgovor je na sjednici Vijeća dala Federika Mohorović Čekada, zamjenica Gradonačelnika 
Grada Labina: 
 
„Hvala vijećniče Nestorović na postavljenom pitanju. Ja bi se složila s Vama i rekla da onaj 
ogromni trud i napor koji ulažu odgojitelji, učitelji i profesori od samog početka epidemije je za 
svaku pohvalu. Još jednom koristim priliku da im i danas kažem jedno veliko hvala s naše 
strane na sjajno obavljenom poslu. Vaše pitanje ako sam dobro shvatila vezano je za e-upise. 
Što se tiče osnovnih škola, županija je nadležna za određivanje upisnih područja. Nadam se 
da su roditelji upoznati da je u tijeku poziv za upis u predškolu koja je obavezna, u travnju se 
očekuju predupisi i u lipnju upisi u prve razrede osnovne škole. Koliko sam upoznata, upisi još 
ove godine neće biti online, međutim to ne ovisi o jedinici lokalne samouprave. Ono na što 
smo mi mogli utjecati, napravili smo već prije tri godine. Krenuli smo prije tri godine sa pilot 
projektom e-upisi u dječje vrtiće i već se prve godine pokazalo da se radi o jednom uspješnom 
projektu prihvaćenom od strane roditelja, to je ključ svega i to nam je bilo najvažnije. Državi i 
svima su puna usta digitalizacije, međutim i dalje se događala situacija da je jedan roditelj 
morao doslovno tražiti dan godišnjeg odmora od svog poslodavca da bi dijete upisao u vrtić ili 
školu zbog silne dokumentacije. Odlučili smo još tada prekinuti s time već tada i kroz ove tri 



godine razvijali smo jedan sustav za koji sada možemo reći da je dovoljno uspješan i dovoljno 
dobar na način da doslovno možete biti na kauču, imati laptop uz sebe i uz par klikova mišem 
dati zahtjev za upis svog djeteta u dječji vrtić.  
U srpnju ili kolovozu 2020. godine naš dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ javio se na javni poziv 
resornog ministarstva za uključivanje u digitalizaciju procesa upisa u dječji vrtić. Upravo pred 
par dana smo dobili informaciju da je Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ ispunio sve preduvjete i 
da je odabran u tom projektu što bi značilo da bi od iduće pedagoške godine e-upisi bili 
omogućeni svim roditeljima za upis u dječji vrtiće putem sustava e-građani. Više informacija 
od toga nemamo, biti će na razini čitave države, međutim u ovom prvom krugu nisu odabrani 
svi dječji vrtići u Republici Hrvatskoj nego samo neki, pa nam je drago da je naš Dječji vrtić 
„Pjerina Verbanac“ jedan od tih. Više informacija će znati ravnateljica dječjeg vrtića i 
iskomunicirati kroz neko kraće buduće vrijeme i uz to bi naš dječji vrtić trebao dobiti i određenu 
opremu koja će im biti potrebna za provođenje e-upisa“. 
 

S poštovanjem, 
                            
                                                                                                                        PROČELNICA 
 
                                                                                                                   Loreta Blašković, v.r. 


