ZAPISNIK
sa 5. sjednice Gospodarskog vijeća Grada Labina, održane 23. ožujka 2018. godine u
prostorijama Grada Labina, Titov trg 11, sa početkom u 13,00 sati.
PRISUTNI članovi Gospodarskog vijeća: Zoran Rajković, zamjenik Gradonačelnika Grada
Labina, Kristian Krpan, direktor pogona MCZ d.o.o. Labin, Sanja Radas, predstavnica tvrtke
Carel Adriatic, i Dolores Jenkel, vlasnica Obrta Merania, Alan Šišinački, Holcim Hrvatska,
Čedomir Ružić, ravnatelj Srednje škole Mate Blažine Labin.
ODSUTNI članovi Gospodarskog vijeća: Valter Glavičić, Gradonačelnik Grada Labina, Antonio
Mohorović, direktor tvrtke Euroexport, Dorijan Rajković, direktor ITV Murexin, Danijela
Bošković, predstavnica tvrtke Danieli Systec, Silvano Vlačić, direktor tvrtke Hena, Sandi
Sinožić, direktor operacija za destinaciju Rabac Valamar Riviere, dr.sc.Tea Golja predstavnica
Ekonomskog fakulteta Pula, Klarisa Miletić, predstavnica Savjeta mladih Grada Labina.
OSTALI prisutni: Vesna Blažina Hatić, Savjetnica za protokol gradonačelnika (zapisničar).
Zoran Rajković, zamjenik Gradonačelnika Grada Labina pozdravlja sve prisutne, zahvaljuje se
na odazivu i otvara 5. sjednicu Gospodarskog vijeća Grada Labina sa predloženim dnevnim
redom:
1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gospodarskog vijeća održane 8. studenog 2017.
2. Prezentacija on line aplikacije Labin na dlanu
3. Prezentacija Uloga ravnatelja u modernizaciji strukovnog obrazovanja na primjeru SŠ
Mate Blažine Labin
4. Razno.
AD.1.
Zoran Rajković, zamjenik Gradonačelnika Grada Labina, prelazi na 1. točku dnevnog reda:
„Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gospodarskog vijeća održane 8. studenog 2017.“. Pita
članove da li imaju primjedbe na Zapisnik. Zapisnik prihvaćen.
AD.2.
Zoran Rajković, zamjenik Gradonačelnika Grada Labina prelazi na 2. točku dnevnog reda:
Prezentacija on line aplikacije Labin na dlanu.
Zoran Rajković, zamjenik Gradonačelnika Grada Labina obrazlaže on line aplikaciju „Labin na
dlanu“ koja na jednom mjestu jednostavno, interaktivno i zanimljivo građanima pruža potpunu
sliku o svom gradu. Njome se pokušava postaviti inovativne modele dvosmjerne komunikacije
s građanima. Građani mogu dobiti uvid u trendove kretanja gospodarskih pokazatelja,
strukturu poduzetnika prema veličini, djelatnostima, vlasništvu, ali i mogućnost pretraživanja,
analize i rangiranja svih tvrtki u gradu prema raznim kriterijima, kako u grafičkom, tako i u
tabličnom obliku. Aplikaciju je izradila tvrtka Coin. Aplikacija je razvijena na sustavu poslovne

inteligencije te je napravljena s ciljem da građanima pruži sve podatke o gradu koje su im
potrebne na jednom mjestu. Kroz aplikaciju također stvaramo uvjete da se građani aktivnije
uključe u proces donošenja odluka u svom gradu uz dodatno podizanje transparentnosti.
Pored trendova kretanja gospodarskih pokazatelja, aplikacija nudi mogućnost pregleda
turističke statistike, poput broja noćenja i dolazaka, porijeklu gostiju, po smještajnim
kapacitetima ili primjerice vrsti smještajnih kapaciteta. Zanimljiva je i mogućnost aplikacije o
pregledu podataka o stanovništvu i zaposlenosti. Nova web aplikacija bit će dostupna na
službenoj web stranici Grada Labina www.labin.hr.
Alan Šišinački pohvaljuje aplikaciju, misli kako je izvrsno što je to javno dostupno.
Gospodarsko vijeće može također dati svoje inpute da se aplikacija što bolje razvija i
promovira.
Kristian Krpan također smatra kako je ovo korisna stvar i predlaže proširenje iste i na sve
općine Labinštine.
Dolores Jenkel napominje kako u bazu podataka nisu uključeni obrtnici, a statistika Udruženja
obrtnika Labin ne postoji.
Zoran Rajković napominje kako će se aplikacija razvijati i svakako će se obrtnici uključiti u nju,
a informirat ćemo i sve općine Labinštine.
AD.3.
Zoran Rajković, zamjenik Gradonačelnika Grada Labina prelazi na 3. točku dnevnog reda prezentaciju Uloga ravnatelja u modernizaciji strukovnog obrazovanja na primjeru SŠ Mate
Blažine Labin.
Čedomir Ružić prezentacijom obrazlaže pregled stanja i konkretne mjere za daljnje
unaprjeđenje rada Srednje škole Mate Blažine te modernizaciju strukovnog obrazovanja.
Napominje kako je prema strukturi obrazovnih programa najviše učenika upisano u program
opće gimnazije, te slijede elektrotehničari i ekonomisti. Oko polovice učenika upisano je u
programe koji nisu izravno vezani za proizvodne i poduzetničke aktivnosti. Većina učenika (čak
73%) nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja nastavlja obrazovanje na fakultetima, a
manji dio iz strukovnih zanimanja se zapošljava. Obrazlaže kako se uz zadržavanje
gimnazijskog programa, četverogodišnjeg i trogodišnjeg strukovnog programa kao i
dvogodišnjeg programa za pomoćna zanimanja, radi na uspostavljanju Centra kompetentnosti
za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u elektro sektoru. Daje i pregled razvoja škole od
2000. godine do danas, projekte i programe koje je škola provodila i još uvijek provodi.
Napominje kako se vode pregovori s pomoćnicom ministra znanosti i obrazovanja glede
podrške uspostavljanja Centra kompetentnosti.
Kristian Krpan napominje da gledajući kao menadžer smatra kako je Istarska županija
osnovala srednje škole kako bi razvile profile koji su potrebni županiji pokušavajući zadržati
one najbolje u županiji. Pitanje je kako smo se postavili na makro razini? Koja su radna mjesta
budućnosti?

Čedomir Ružić napominje kako je Istarska županija dala autonomiju školama oko razvoja
programa. Isti problem kao Srednja škola Mate Blažine imaju i druge škole u Hrvatskoj i
Sloveniji. Osim djece, problem je i u roditeljima. Danas roditelji potiču djecu da idu na fakultet,
a ne da se obrazuju za trogodišnja zanimanja kao što je kuhar, konobar, i sl.
Alan Šišinački napominje kako je normalno da roditelji žele da se njihova djeca školuju za
zanimanja koja će biti bolje plaćena zbog toga potiču djecu da upišu fakultet. Pobornik sam
visokog obrazovanja međutim nakon obrazovanja treba djeci pružiti solidne plaće. Također,
smatram da grad mora uspostaviti direktan kontakt sa svojim stipendistima, da u svakom
trenutku zna gdje se nalaze i da se, kada završe fakultet kadrovi koji trebaju Labinu, vrate u
Labin.
Zoran Rajković napominje kako mnogi učenici izabiru školu hotelijersko turističkog tehničara
koja se nalazi u Puli što je realna potreba za naš turistički razvijen kraj. Valamar Riviera je
primjer poslodavca koji je ove godine stavio poseban fokus na plaće jer su plaće ključni faktor
za rad, uvedeni su novi tarifni modeli, bolji uvjeti rada kao i poboljšano stipendiranje. Također,
napominje kako je u izradi Akcijski plan zapošljavanja koji će do kraja godine biti izrađen.
Sanja Radas napominje kako je loše da ne postoji smjer strojobravar i kemičar, jer je potreba
za njima velika.
Kristian Krpan smatra da je potrebno mijenjati Pravilnik o elementima i kriterijima za upis u
srednju školu i napraviti Pravilnik koji će nuditi obrazovanje za učenike spremne za zahtjeve
modernog obrazovanja i europskog tržišta rada.
ZAKLJUČAK: Čedomir Ružić dužan je informirati članove Gospodarskog vijeća o svim
poduzetim koracima prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja oko uspostave Centra
kompetentnosti, kao i uvođenja novih modernih programa strukovnog obrazovanja do sljedeće
sjednice Gospodarskog vijeća.
Sjednica Gospodarskog vijeća završila je u 14:50 sati

PREDSJEDNIK
Valter Glavičić,v.r.

Zapisnik vodila:
Vesna Blažina Hatić

