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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Valdi Gobo (SDP) je na 45. redovnoj sjednici Gradskog 
vijeća Grada Labina održanoj 18. ožujka 2021. godine postavio dva vijećnička pitanja: 
 
2.Pitanje 
 

„Pošto dječji vrtić Pjerina Verbanac nema zaposlenog niti logopeda niti rehabilitatora 
niti dovoljno asistenata koji su potrebni za rad s djecom, pitam kada će se isti zaposliti. 

Tražim da se dostavi opis poslova rada stručnih suradnika u dječjem vrtiću Pjerina 
Verbanac, odnosno šta sve spada u domenu posla pedagoga, psihologa, zdravstvenog 
voditelja i ravnatelja?“ 

 
Odgovor je na sjednici Vijeća dala Federika Mohorović Čekada, zamjenica Gradonačelnika 
Grada Labina: 
 
„Poštovani vijećniče, situacija u Dječjem vrtiću Pjerina Verbanac je u ovom trenutku takva da 
svako dijete za koje su roditelji i Dječji vrtić zatražili od Grada Labina da ima asistenta, u ovom 
trenutku ga i ima. Osim toga, zaposlili smo na traženje Dječjeg vrtića zbog specifičnosti u jednoj 
vrtićkoj skupini jednog dodatnog asistenta koji nije zadužen konkretno za jedno dijete već radi 
zbog specifičnosti skupine. Što se tiče logopeda i rehabilitatora, moram Vam dati novu 
informaciju. Znamo da Grad Labin financira rad logopeda koji radi u prostorijama Istarskih 
Domova zdravlja u Labinu. Međutim od idućeg tjedna, rad logopeda kojeg plaća Grad Labin 
premjestiti će se u zgradu Porezne uprave, u prostorije gdje se oformio novi Centar „Dobar 
start“ u sklopu Udruge Labin zdravi grad. Znači da Grad Labin financira rad logopeda za djecu 
s prebivalištem u Gradu Labinu. Što se tiče logopeda u Dječjem vrtiću, u ovom trenutku ga 
nemamo zaposlenoga isto tako nemamo zaposlenog rehabilitatora. Međutim, Dječji vrtić 
Pjerina Verbanac je u suradnji sa Gradom prijavio EU projekt za popodnevnu smjenu u 
Dječjem vrtiću, pa ukoliko taj projekt bude prihvaćen i ukoliko ga dobijemo, u sklopu projekta 
se predviđa i financiranje logopeda i rehabilitatora. U prostorijama vrtića djelovao je i 
defektolog do pojave koronavirusa lani, no sami defektolozi rekli su da zbog situacije u ovom 
trenutku rad nije moguć. Ostalo što se tiče opisa stručnih službi, vjerujem da znate i sami da 
gradonačelnik i zamjenica neće znati napamet opis posla tako da ćemo tu zatražit pisano 
očitovanje ravnateljice Dječjeg vrtića koje će Vam biti i dostavljeno“.  
 
S poštovanjem, 
                                                                                                                        PROČELNICA 
 
                                                                                                                   Loreta Blašković, v.r. 


