ZAPISNIK
sa 27. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO, održane 12. listopada 2015.
godine, s početkom u 17.35 sati u uredu općinskog načelnika.
NAZOČNI vijećnici: Tonći Šarić, Annette Mufić Trojković, Margaret Hropić, Tonči
Grgurević i Ivan Ivelja
ODSUTNI: Ljubo Jurica, Ivan Čučević, Anita Jančić Lešić i Stjepan Jurica
OSTALI NAZOČNI: Leo Katić, načelnik, Marčelino Simić, zamjenik načelnika, Ivan
Čihoratić, viši stručni suradnik II, Jelena Šutić.
Potpredsjednik Tonći Šarić je otvorio sjednicu, pozdravio nazočne, utvrdio da je na sjednici
nazočno pet vijećnika i da Vijeće može pravovaljano odlučivati pa je predložio sljedeći

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice OVL,
2.. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice OVL,
3. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice OVL,
4. Procjena ugroženosti od požara za Općinu Lastovo,
5. Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijena usluga DV Lastavica,
6. Zahtjevi građana,
7. Vijećnička pitanja.
TONĆI ŠARIĆ: Ima li netko kakvu primjedbu, nadopunu?
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Ako ja mogu nadopuniti, ja bi rado nakon pete točke o
mjerilima za utvrđivanje cijena usluga DV Lastavica, dodala jednu točku o radu Dječjeg
vrtića Lastavica.
LEO KATIĆ: Dakle točka 5.1
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Da, da, mislim da je bitno da je posebna točka.
TONĆI ŠARIĆ: Prijedlog s dopunom dajem na glasanje.
Nakon obavljenog glasovanja utvrđen je slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice OVL,
2.. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice OVL,
3. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice OVL,
4. Procjena ugroženosti od požara za Općinu Lastovo
5. Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijena usluga DV Lastavica,

5.1. Rad dječjeg vrtića
6. Zahtjevi građana
7. Vijećnička pitanja.
Ovako predloženi dnevni red jednoglasno je u s v o j e n.
RAD PO PREDLOŽENOM DNEVNOM REDU
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24. SJEDNICE
Potpredsjednik je dao na glasovanje zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća.
Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je sa četiri glasa „za“ i jednim
glasom „ suzdržan“ usvojen zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća.

TOČKA 2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 25. SJEDNICE
Potpredsjednik je dao na glasovanje zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća.
Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je sa četiri glasa „za“ i jednim
glasom „ suzdržan“ usvojen zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća.

TOČKA 3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE
Potpredsjednik je dao na glasovanje zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća.
Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je sa tri glasa „za“ i dva glasa
„suzdržan“ usvojen zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća.

TOČKA 4. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA ZA OPĆINU LASTOVO
LEO KATIĆ: Imali smo već raspravu na Vijeću, u smislu odluke o ustroju javne vatrogasne
postrojbe. Znate i sami da smo dobili prvo pozitivno mišljenje od Ministarstva unutarnjih
poslova. Državna uprava za zaštitu i spašavanja je 5. lipnja zatražila od nas dopunu
dokumentacije, a koja se odnosi na novu Odluku o procjeni ugroženosti od požara i Plan
zaštite od požara s javno vatrogasnom postrojbom kojom se razgrađuje sustav organizacije
javno vatrogasne postrojbe, znači na cijele dokumente potrošili smo oko 10.000,00 kn, znači
morali smo, a da bi ova dva dokumenta napravili. Na sjednicu smo došli zato što smo nakon
izdana ta dva dokumenta dobili dvije suglasnosti, znači na temelju Zakona kako to i treba biti,
jedna je od Županijske vatrogasne zajednice, a druga je vezana za Policijsku upravu – odjel
požara i eksplozija. Nama treba još ova odluka koju potpisuje predsjednik Vijeća da bi sutra
mogli dostaviti dokumentaciju Državnoj upravi, Ministarstvu unutarnjih poslova, da bi, ako
Bog da, dobili prvo pozitivno mišljenje. Nakon pozitivnog mišljenja, naš posao bi bio doći na
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sjednicu Općinskog vijeća, i temeljem one Odluke, o kojoj smo Annette i ja vodili raspravu,
donesemo Odluku koja se odnosi na ustroj upravnog vijeća, ovlaštenu osobu da bi se ta javna
institucija mogla registrirati, a po njenoj registraciji da bi se kandidirala za korištenje
disocijalnih sredstava Državnog proračuna temeljem standarda Hrvatske Vlade. Ako ima tko
kakvo pitanje, ja ću na to odgovarati, no mislim da smo o tome dovoljno razgovarali. Izvolite
postaviti pitanja.
TONĆI GRGUREVIĆ: Jeste li izradili kartu otoka Lastova i na njoj ucrtali prikaz požarnih
područja?
LEO KATIĆ: To je sve sam dio dokumentacije. U smislu grafičkih prikaza, ova karta je samo
jedna od karata koje se nalaze u dokumentaciji. Moram reći unaprijed, da ne bi sutra bilo da
nisam rekao, najmanja kategorizacija javne vatrogasne postrojbe u Hrvatskoj je broj 21, a
kako smo mi svjesni da nama to nije potrebno, a niti imamo toliki broj ljudi koji bi mogli tu
raditi, unaprijed znamo, ako uspijemo na ovome putu, da ćemo ići sa privremenom Odlukom
o minimalno od tog broja, a to je 7. Tako da unaprijed kažem što nas čeka u budućnosti. Sada
nam je cilj da Ministarstvo i Državna uprava donesu odluku o pozitivnom mišljenju.
TONĆI GRGUREVIĆ: Prvobitno je bilo i zamišljeno da tu bude 7 ljudi. Jeste li evidentirali
procjenu ugroženosti na području općine Lastovo?
LEO KATIĆ: Sve je urađeno sa Hrvatskim šumama, sve suglasnosti, sva područja..
TONĆI GRGUREVIĆ: E tu sam kartu čekao, pokazao si mi onu drugu..
LEO KATIĆ: Ovdje su dvije knjige, jedna je Procjena ugroženosti, a druga je Plan zaštite,
znači danas donosimo dva dokumenta. Prijedlog Odluke glasi: prilaže se procjena ugroženosti
od požara Općine Lastovo izvedena Alfa Atesta d.o.o., prilaže se Plan zaštite i objavit će se u
Službenom glasniku.
TONĆI GRGUREVIĆ: Htio sam samo da ne bude u kontradikciji s Hrvatskim šumama..
LEO KATIĆ: Sve moramo raditi u suglasju, jednostavno nije moguće drugačije proći ovu
priču..
TONĆI GRGUREVIĆ: Po mom mišljenju sve je korektno.
Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je jednoglasno donesena slijedeća
ODLUKA
1. Prihvaća se Procjena ugroženosti od požara za Općinu Lastovo izrađenu od Alfa Atest
d.o.o. iz Splita,
2. Prihvaća se Plan zaštite od požara za Općinu Lastovo izrađen od Alfa Atesta d.o.o iz Splita,
3. Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Lastovo.
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TOČKA 5. ODLUKA O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE CIJENA USLUGA U DV
LASTAVICA
LEO KATIĆ: Znači radi se o mjerilima za utvrđivanje cijena usluga, odrađeni su sastanci s
roditeljima u dječjem vrtiću, sastanci sa Upravom škole, znači s ravnateljicom, pedagoginjom
i tajnicom. Imate prijedlog Odluke ispred sebe. Treba reći odmah da je zadnja izmjena
izvršena 2005. godine, koja se odnosila na dvije stvari: na rokove udjela u participaciji i na
cijenu. Općinsko vijeće tada nije prihvatilo povećanje cijene Dječjeg vrtića, nego je prihvatilo
dio koji se odnosi na participaciju, a sada se odnosi na rok obračuna djece koja zbog bolesti
ne pohađaju Dječji vrtić. To je dio kojeg treba naglasiti, jer je do sada bilo nešto što je prema
roditeljima i djeci bilo nepravedno, a to je da i djeca koja nisu boravila u vrtiću zbog bolesti
trebala plaćati punu cijenu, a dijete nije jelo, niti koristilo ikakvu vrstu usluga.
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Treba reći i što se tiče ljetne pauze za uređivanje Vrtića.
Bunili su se roditelji iz razloga što u najčešćem slučaju roditelji ljeti imaju još više posla nego
zimi jer se bave turizmom, te je nezgodno da moraju misliti tko će čuvati dijete i sl. Tako da
bi bilo najzgodnije da se to čišćenje obavlja u bilo koji drugi mjesec, može se obavljati i
tokom zimskih mjeseci...
LEO KATIĆ: Roditelji su iznijeli stav, Annette je bila jasna, da se to što je zakonski obvezno
provede, a to je da se 15 dana godišnje obavlja deratizacija i dezinfekcija vrtića, a da ne bude
krajem osmog mjeseca, nego da bude u nekom drugom periodu, jer tada su i roditelji
najzauzetiji. Moram reći da su Škola i odgajateljice bile protiv. Mi odlučujemo, pa ako to ne
promijenimo ostati će u istom terminu, ako mi kažemo drugi termin, biti će u nekom drugom.
Mislim, jako je teško donositi neka mjerila ako i druga strana nije suglasna.
MARGARET HROPIĆ: Ne vjerujem da ljeti ima više djece nego zimi. Ne znam radi čega
takav stav.
IVAN IVELJA: Ma mizerno, jedno-dvoje djece..bio sam tamo, po dvojicu ih nađem ponekad.
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Mislim da bi to moglo biti „slobodno“ i da se naknadno
odluči kada će to biti.
MARGARET HROPIĆ: Možda dogodine bude drugačija situacija, pa bude više
zainteresiranih.
IVAN IVELJA: U vezi ove teme koju je Annette „takla“, trebalo bi razmišljati o tome da se
Vrtiću produži radno vrijeme ako se ljudi bave gostima, poslom., pa da duže radi..
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Ja iznosim ovdje samo što roditelji govore.
LEO KATIĆ: Tako je...
MARGARET HROPIĆ: Preko ljeta je baš malo djece...
IVAN IVELJA: A opet, za koga će Vrtić raditi duže kad bude samo po dvoje djece..
TONĆI GRGUREVIĆ: Po ovom bi se trebala još jedna teta zaposliti.
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IVAN IVELJA: Zašto, pa ima dvije tete u Vrtiću?
TONĆI GRGUREVIĆ: Imali smo taj problem i na Vijeću s njima, radilo se o preklapanju
smjena, uglavnom bio je tu sukob, spor oko toga..
LEO KATIĆ: Pročitati ću iz Zahtjeva roditelja: „temeljem čl. 16. st.2. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi molimo da se vodi računa o radnom vremenu vrtića koje
mora biti usklađeno s potrebama djece i zaposlenih roditelja, te da se generalno čišćenje ne
odvija u kolovozu već u zimskim mjesecima.“ To je bit, i moram reći da nemam ništa protiv i
da se radi i u rujnu, ne vidim nikakvu razliku. Dakle, dobili ste prijedlog mjerila, rekli smo
već prije o čemu se radi i zahtjev roditelja da se „generalno“ čišćenje Vrtića ne radi u
kolovozu već u nekom drugom mjesecu. Ja bi udovoljio zahtjevu, ja bi da roditelji budu
„partneri“ u Vrtiću, a ne da budemo stalno u nekom konfliktu.
TONĆI GRGUREVIĆ: Do sada smo uvijek bili na ruku Vrtića, a sad budimo na ruku
roditelja i naći ćemo se.
Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je jednoglasno donesena slijedeća

O D L U K U
o mjerilima za utvrđivanje cijena usluga u Dječjem vrtiću
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za utvrđivanje cijena usluga koje se pružaju u Dječjem
vrtiću u Lastovu.
Članak 2.
Program Dječjeg vrtića organizira se, u pravilu, za pet radnih dana tjedno od 07,30 -15,00
sati, osim za vrijeme blagdana.
Članak 3.
Roditelj – korisnik usluga sudjeluje u cijeni usluga s iznosom od 300,00 kuna mjesečno, osim
u mjesecu kada se Vrtić temeljito čisti te ne radi u vremenskom periodu od dva tjedna.
Roditelj s više djece u Vrtiću ostvaruje pravo na umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i
to:
- za drugo dijete u vrtiću za 20 % od cijene određenog programa,
- za treće dijete u vrtiću za 30 % od cijene određenog programa.
Članak 4.
Oslobađaju se obveze sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg vrtića:
-djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata,
-djeca invalida Domovinskog rata s utvrđenim 100 %-tnim stupnjem invaliditeta,
-djeca bez oba roditelja,
-djeca korisnika stalne novčane pomoći na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb,
-četvrto i svako slijedeće dijete u obitelji,
-djeca koja ne koriste program vrtića tijekom mjeseca srpnja ili kolovoza.
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Članak 5.
Utvrđuje se umanjenje sudjelovanja u cijeni programa i to:
-za djecu invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 50 % i više,
roditelj sudjeluje 30 % od cijene utvrđenog programa,
- za dijete koje, na temelju potvrde liječnika, zbog bolesti ne koristi program Vrtića duže od
15 dana, roditelji participiraju sa 50 % udjela u cijeni koštanja. Za izostanak od 15 dana ili
kraći plaćaju puni iznos. Roditelji su dužni o izostanku odmah obavijestiti Dječji vrtić, a po
isteku petnaestog dana donijeti potvrdu liječnika radi obračuna cijene.
Članak 6.
O ispunjavanju uvjeta za umanjenje sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni usluga
Dječjeg vrtića, odlučuje nadležno tijelo (Odbor sastavljen od ravnatelja škole, voditelja vrtića,
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lastovo i člana Općinskog vijeća
zaduženog za predškolski odgoj), na temelju zahtjeva roditelja i dokumentacije utvrđene
člankom 4. i 5. ove Odluke.
Članak 7.
Iznimno od odredaba ove Odluke, tijelo iz članka 6. utvrđuje oslobađanje odnosno umanjenje
sudjelovanja u cijeni programa za dijete čija se obitelj trenutno nađe u izuzetno teškoj
socijalnoj odnosno materijalnoj situaciji.
Članak 8.
Roditelji – korisnici programa Dječjeg vrtića dužni su sudjelovanje u cijeni programa Dječjeg
vrtića uplatiti na žiro – račun Osnovne škole „Braća Glumac“ Lastovo, najkasnije do 10 - tog
mjesecu za prethodni mjesec i o tome predočiti dokaz (kopiju uplatnice) Dječjem vrtiću.
Ako roditelj ne izvrši obvezu plaćanja u roku do 15 dana od dospijeća obveze iz stavka 1.
ovog članka, Osnovna škola (za Dječji vrtić) će otkazati pružanje usluge, a potraživanje će
naplatiti putem Suda.
Osnovna škola (za Dječji vrtić) će također otkazati roditelju čije dijete izostaje iz vrtića, a
roditelj o razlogu izostanka ne izvijesti u roku od 15 dana od početka izostanka.
Članak 9.
Roditelj je dužan obavijestiti Dječji vrtić o prekidu korištenja usluga najmanje petnaest dana
prije ispisivanja djeteta, a otkazni rok teče od prvog dana slijedećeg mjeseca
Članak 10.
Osnovna škola (za Dječji vrtić) i roditelj – korisnik usluge sklapaju ugovor o neposrednim
pravima i obvezama u skladu s odredbama ove Odluke.
Članak 11.
S danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijena usluga
u Dječjem vrtiću od 02. studenog 2005. godine
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Lastovo“.
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Nakon obavljenog glasovanja, potpredsjednik je utvrdio da je jednoglasno donesen slijedeći
Z a k lj u č a k
Generalno čišćenje Dječjeg vrtića koje se do sada obavljalo krajem kolovoza, ubuduće će se
obavljati van ljetnih mjeseci, odnosno, termin će se naknadno dogovoriti.

TOČKA 5.1. RAD DJEČJEG VRTIĆA
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Ja ću biti slobodna čitati. Pokušala sam sve ono o čemu
razmišljam već godinama, a tiče se vrtića, „staviti na papir“.
Dakle, kao roditelj, član školskog odbora i vijećnica Općinskog Vijeća Općine Lastovo,
smatram svojom obavezom komentirati rad Dječjeg vrtića zbog učestalosti primjedbi roditelja
vrtićke djece. S obzirom da mi je četvrto dijete u vrtiću smatram moju prosudbu realnom i
objektivnom, te sam uzela u obzir sve komentare roditelja koji su mi poznati. Nažalost,
godinama pratim nezadovoljstvo roditelja koji se iz godine u godinu žale na iste probleme u
Vrtiću. Općinsko vijeće kao osnivač i načelnik Općine moraju ta negodovanja primijetiti i
poduzeti sve kako bi rad Dječjeg vrtića bio na zadovoljstvo svih strana u interesu naše djece.
Samo suradnja i konstruktivnost mogu pridonijeti poboljšanju takvog stanja. Općenite
primjedbe roditelja su:













Da se mjesečna cijena vrtića ne prilagođava zbog bolesti djeteta, što smo maloprije i
riješili,
Pauza za vrijeme uređivanja vrtića, to smo isto maloprije riješili,
Da se roditelji ne obavještavaju kada su infektivne bolesti druge djece poznate. Znači
često se dogodi da se pojave neke infektivne bolesti u Vrtiću o čemu roditelji nemaju
pojma tj. nemaju slobodnu odluku o tome hoće li svoje dijete poslati u vrtić ili ne,
Da se javno iznesu imena roditelja koji iz bilo kojih razloga nisu platili Vrtić za neke
mjesece, to se često događa, to se godinama događa,
Da nema više medicinske sestre koja vodi brigu o zdravlju djece u Vrtiću. Vidim da se
rješava taj problem, na Školskom odboru smo donijeli Odluku i raspisali natječaj.
Godinama nismo imali medicinsku sestru u Vrtiću, tako da to je jedna velika „rupa“ u
radu Dječjeg vrtića,
Da Dječji vrtić nije dovoljno čist, to je nešto što godinama roditelji primjećuju, znači
to je konstanta,
Da se zapošljavaju bilo koje osobe za zamjenu osoblja, bez kvalifikacija ili sanitarnih
knjižica i bez da se roditelji obavještavaju o tome. Znači, kada je netko od
odgajateljica ili kuharice bolestan, bilo tko se „nađe“ i zapošljava u Vrtiću, što je s
jedne strane razumljivo zato što nema nitko te struke, s druge strane nije uredu zato
što, ako već gledamo da bude sve kako treba, trebale bi to biti stručne osobe,
Ne stvaraju se projekti koji su financirani iz drugih izvora, bez obzira na dodatnu
tajnicu koju škola ima zbog Dječjeg vrtića u svojoj organizaciji. Ja vjerujem da bi se
puno stvari, koje su potrebne u Vrtiću, mogle, osim Općine, isfinancirati nekim
drugim načinima, samo s malo truda, npr. pisanjem projekata,
Pedagog ne radi s djecom, djeca ni ne znaju tko je pedagog, ne poznaju tu osobu.
Pedagoginja niti ne primijeti nedostatke u pristupu odgajateljica prema djeci,
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„Ganjaju“ se roditelji sa strane voditeljice Vrtića za mjesečna plaćanja – po meni bi to
trebala biti stvar tajništva, a ne čim roditelj uđe u Vrtić, dođe voditeljica i „napada“ ga
s pitanjima o uplati Vrtića. Također se roditelji „ganjaju“ da mjesečno donesu salvete,
maramice i ubruse, a u Vrtiću ima hrpe tog materijala. Mislim da je to jedna stvar koja
bi mogla ući i u cijenu Vrtića, tj. vjerujem da bi roditelji pristali i plaćati 20-tak kuna
mjesečno a da ne moraju nositi vrećice sa salvetama, maramicama..,
Primijetila sam da se materijal koji se donira, a radi se o potrošnom materijalu, uopće
ne upotrebljavaju za rad s djecom, pitam se zašto.

Ovo su općenite primjedbe koje sam kroz 11 godina „staža“ u Vrtiću primijetila. Sada bi malo
o stručnom radu s djecom, naravno, ja nisam stručnjak za odgoj, nego je ovo moje mišljenje
što kao roditelj mogu primijetiti, a smatram da nije uredu.
Primjedbe na stručni rad s djecom:










Djeca su prisiljena konstantno sjediti u skučenom prostoru koji je namijenjen kao
garderoba i ulaz u Vrtić bez obzira na prostorne mogućnosti. Imamo jedan lijepi Vrtić
sa puno prostorija, prozračnosti i svjetlosti, raznih mogućnosti, a kada god se dođe u
Vrtić naša djeca sjede na stolici, za stolom – u garderobi, i slažu igračkice,
Djeca u tom skučenom okruženju ne smiju trčati. Treba činiti razliku između
trčanja/kretanja i divljanja, što naravno ne dolazi u obzir, ali mislim da je kretanje
djece nužno da bi razvilo neke svoje sposobnosti, i mislim da je to sasvim normalno.
Pitam se kako jedna odgajateljica može izjaviti da dijete ne smije „trčati“ u Vrtiću.
Djeci treba kretnja za razvoj raznih vještina, to je trebala primijetiti i pedagoška služba
u Dječjem vrtića, to o tome koliko se pedagog bavi s radom u Vrtiću.
Osim toga se nedovoljno radi s djecom na razvoju kreativnosti i samostalnog rada kao
što je na primjer rad s plastelinom, glinamolom, tijestom, razni bojicama, poticaj
ritmike, glazba, samostalno izražavanje kroz igrokaze, upoznavanje prirode kroz
kretanju u prirodi, gimnastika itd.,
Ne potiču se mogućnosti koje su moguće na otoku, kao što je drugi strani jezik i druge
aktivnosti,
Izgovor na sva područja nedovoljnog rada se djecom je nedostatak materijala ili
interijera. To svakako ne potiče kreativni pristup rada s djecom. Znači, kada god bi na
roditeljskim sastancima bilo pitanje npr. zašto ne radite s djecom ritmiku, odgajateljice
su odgovorile „zato što nemamo instrumente“. Na to sam im rekla mogu sami nešto
napraviti kao npr. rižu staviti u zdjelice i šuškati... Izgovor za neobavljanje takvih
aktivnosti je da se nema dovoljno didaktičkog materijala. To svakako ne potiče
kreativni pristup u radu s djecom.

Moram primijetiti da godinama pratim Godišnji plan rada Vrtića u Školskom odboru.
Nažalost, program rada i izvedbu toga Programa su zadnjih 11 godina od kada pratim isti.
Jedan od puno primjera je da se roditeljima kaže za Sv. Kuzmu i Damjana da donesu ljekovito
bilje u Vrtić koji se postavlja na jedan stol za izložbu. Pitam se, bili djeca zajedno s
odgajateljicama mogli u prirodi skupiti ljekovito bilje i tako djecu naučiti sve što ih o tome
žele naučiti. Kada u Vrtiću pričaju o tom bilju, djecu to naravno ne zanima. To je samo jedan
primjer, a takvih je kroz godinu puno.
Isto tako moram reći da su roditelji itekako otvoreni za rad s djecom, ali naravno ne kao
servisna služba odgajateljicama nego kao suradnici. Živimo na najljepšem otoku Jadrana,
okruženi s najljepšom prirodom na kojem se djeca u Vrtiću uče kako na miru sijedjeti i slagati
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igračke, što je naravno isto potrebno, ali ja mislim da bi se mogli više kretati kroz prirodu i
naći druge sadržaje. Dječji vrtić bi po svojoj prirodi trebao biti poticajno okruženje koje radi
na razvoju i kreativnosti djece u dobroj suradnji s roditeljima za dobrobit djece. Nažalost, od
kada pratim rad Vrtića samo nailazim na ogorčene roditelje koji imaju uvijek iste primjedbe.
Konstruktivna kritika pomaže samo jedno vrlo kratko razdoblje nakon čega se sve vraća na
staro.
Naša lastovsko djeca su u pitanju, kojih ima toliko malo da bi nama kao Vijeću trebalo biti to
prioritetno područje djelovanja, a ne usputno. Apeliram na sve sudionike rada Vrtića da se
zaista zamisle koliko je važno to razdoblje u odrastanju naše djece. Pozitivno okruženje mora
vladati gdje god se radi o našoj djeci.
Naš Dječji vrtić već postoji jako dugo i odraz je kulture našeg otoka. Isto tako ima kvalitetne
prostorije i dovoljno didaktičkog materijala, iako se može uvijek reći da je to nedovoljno i
uvijek je dobro imati još više. Grupa je mala jer ima malo djece. Na malo djece ima puno
djelatnika. Škola ima razne mogućnosti i stručnjaka na bilo kojem području i može poticati
rad Vrtića u svemu. To bi trebala biti naša prednost naspram drugih dječjih vrtića koji nisu u
sklopu škole. Osim toga je prehrana na jako dobrom nivou, jer se male količine mogu
pripremati svježe i što prirodnije, što kuharica i čini. Sve u svemu, imamo sve predispozicije
najboljeg vrtića – učinimo nešto od toga! Eto, to je moj apel.
LEO KATIĆ: Hvala Annette! Maloprije sam spomenuo sastanak u Vrtiću, moram reći da je
to bio vrlo „bučan“ sastanak, to nemam što kriti. Bilo je bučno, ja sam malo vikao. Bili su
tamo i roditelji. Pokušavamo stvarno poraditi na tome svemu što je Annette pročitala. U tijeku
smo rješavanja problema u vezi više medicinske sestre, tražili smo da se usklade jelovnici s
željama roditelja. Kupili smo slagalice. Nisam protiv toga da Općina kupuje za Dječji vrtić,
protiv toga sam što mi stalno nešto kupujemo i to se tamo negdje slaže, ne koristi se. Treba
biti otvoren do kraja, ne zato što su to ljudi koji su nama prijatelji, poznanici. Sastanak sam
započeo tako da ako netko ne razlikuje prijateljstvo i poznanstvo od posla, onda smo završili
priču. Radi se o navici! Svjesni smo toga da su ljudi to tako naučili, da se svi poznajemo.
Svjesni smo da rade u Vrtiću „preko neke stvari“, da mole Boga da dođe što manje djece..
Neki su mi roditelji rekli da u tome neću uspjeti, ja sam im rekao da „ili ćemo uspjeti ili ćemo
zaratiti“ . Vidjet ćemo što će biti kada se riješi problem medicinske sestre, da vijećnici znaju,
radi se o radnom mjestu na pola radnog vremena, znači 4 sata radnog vremena po standardima
rada u Vrtiću. Ako se ne javi viša medicinska sestra, pristat ćemo i na rad medicinske sestre
sa srednjom stručnom spremom, i vidjet ćemo što smo promijenili, sve to ovisi o ljudima.
Tamo je problem što odgojiteljice i ljudi koji su vodili ili vode Školu, roditelje doživljavaju
kao teret. To je naš problem. Mi to moramo promijeniti. To će ovisiti o odgajateljicama
najviše. 1998. godine mi smo uložili puno novaca u Vrtić, a za što? Da tamo stoji, ne
razumijem. Mi smo ga srušili namjerno, da napravimo novi, koliko se ja sjećam. To je
žalosno. Da ne kompliciramo, vidjet ćemo što smo napravili. Počeo sam pisati, i vidim da je
to ista ta tema, i da su to točke čije smo rješavanje već pokrenuli. To ne znači da smo mi sve
riješili do kraja, da se razumijemo, ali je smiješno. Imamo školu, imamo upravu škole, imamo
tajnicu, blagajnika, imamo pedagoga, u čemu je problem? Ja ne znam u čemu je problem,
osim što se ne radi. Vidjet ćemo što smo napravili i da o tome izvijestimo Vijeće na nekoj
sjednici, pa ćemo biti pametniji, ali imamo problem. O zamjenama neću uopće govoriti, ali
samo da vam kažem zašto je došlo do sukoba. Dobili smo prijedlog od Škole u kojem je
pisalo da će Vrtić raditi do 13:30h ovisno o statusu odgajateljice. Meni je žao ako netko ima
problema u obitelji, bolesti i sličnih problema, jako mi je žao, jer sam sve to i sam prošao, ali
ne može Općina ili Vrtić ne raditi zbog bilo kakvih otežavajućih okolnosti. Mi smo tad
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donijeli Odluku da Vrtić radi do 15:00 sati. Kao vlasnika, nas ne interesira kako će oni koji s
njim upravljaju, to organizirati, da bi mi opet imali novi problem, koji sam doživio prije dva
dana da u Vrtiću tog dana rade Nina Glumac i Đana Ivelja. Protiv njih stvarno nemam ništa,
ali uvjeren sam da na Lastovu ima ljudi koji imaju veće školske spreme i koji mogu
kvalitetnije i dugoročnije taj posao raditi. Dogovaramo se nešto ali sve to ide teško i sporo.
Isto ovako sam govorio i na sastanku roditelja. Čuo sam da će uskoro biti sastanak na kojem
će se usklađivati godišnji plan, i tražio sam da na tom sastanu opet budu prisutni načelnik i
pročelnica, da vidimo što smo napravili. Nastojati ćemo promijeniti što više i ne znam koliko
ćemo uspjeti, ali stanje je katastrofa. Obvezujem se dati izvješće na Vijeću nakon toga. Ja bi
to tako i zaključio, da se ne ponavljamo.
MARGARET HROPIĆ: Samo bi nešto rekla ako mogu. Slučajno sada imam neke veze s
Vrtićem, imam i prijateljstva s odgajateljicama. Zaista u većim gradovima grupe djece od njih
12 vodi jedna odgajateljica i ako se u toj grupi ustanovi da ima djece s poteškoćama u
razvoju, onda se ta grupa smanji za 30% na jednu odgajateljicu, što znači jedna odgajateljica
ne smije imati više od 8 djece i to je u Zagrebu standard.
LEO KATIĆ: Standard je to svima.
MARGARET HROPIĆ: Da, svima je to standard. I onda što se tiče našeg Vrtića, kao malen
je vrtić, ali ako ima preko 20 djece onda nije to tako ni malen Vrtić.
IVAN IVELJA: Ja mislim da ih ima maksimalno 17.
MARGARET HROPIĆ: Ne znam, koliko ima djece?
LEO KATIĆ: Nama ne treba nikakva ograničenja, samo drugi pristup radu i biti će svima
bolje! Ništa nam drugo ne treba. Ima 19 djece u Vrtiću.
MARGARET HROPIĆ: 19 djece? To je onda uredu, mislila sam da ih ima oko 25.
LEO KATIĆ: Dakle, podnijet ćemo izviješće nakon tog slijedećeg sastanka i kada se bude
donosio, bit će u suglasju s roditeljima što se do sada nije radilo vezano za Godišnji plan i
plan prehrane u Vrtiću.
IVAN IVELJA: Samo da još nešto kažem, dvije kratke rečenice. Već godinama imamo iste
probleme u Vrtiću, sreća je što lokalna uprava vodi brigu o Dječjem vrtiću. Međutim, ono što
smo već rekli, u Školi je problem, jer imamo tamo tajnicu, blagajnicu, imamo sve, a tko će
pitati tu tajnicu i blagajnicu jeli ovako rade doma posao, probajte ih pitati! Annette treba pisati
ovdje dvije stranice o onom što mi svi skupa znamo, a one ne čine ništa.
MARGARET HROPIĆ: Kada su moja djeca išla u Vrtić zvali su me iz Škole da se kasni s
plaćanjem! Znači iz Škole, nikada nije bio običaj da se u Vrtiću dočekuje s takvim pitanjima.
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Znalo je u Vrtiću biti obavijest i lista na oglasnoj ploči tko
kasni s plaćanjima.
MARČELINO SIMIĆ: Ma to je sramota, što ima tamo to pisati..
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MARGARET HROPIĆ: Prije petnaestak godina dobili bi iz Škole pismenu opomenu ili poziv
telefonom..
IVAN IVELJA: Mislim da to nije neki veliki novac da se ne može platiti, mislim da ljudi ne
vode toliko računa, nego što neće da plate. Vjerojatno ne vode računa..
LEO KATIĆ: Žalosno je što Općina Lastovo, bez pitanja, sve podmiruje u Vrtiću, više nego
što po Zakonu smije, ali nema veze, jer to su djeca! Ja sam na tom sastanku rekao
odgajateljicama da im poklanjam Vrtić, da ćemo mi i dalje sve to plaćati, samo da vidim kako
bi ga one vodile, da njih roditelji napadaju, jer dok je to državno, općinsko onda se ovako i
ponašaju. Nažalost to je tako.
MARGARET HROPIĆ: Mi sada imamo temu Vrtića, ali sve ovo vrijedi i za neka druga radna
mjesta na otoku. Ljudi se ustale, misle da je radno mjesto za njih i onda se ne radi. Tako da je
Vrtić osjetljiv jer su djeca u pitanju. Jednostavno se ljudi „usjede“ tu...
LEO KATIĆ: To je sve navika..
TONČI ŠARIĆ: Mislim da o točki 5.1. više nemamo što govoriti.
IVAN IVELJA: Samo još jedno pitanje, tko je iz Vijeća „vezan“ s Vrtićom?
TONČI GRGUREVIĆ: Indirektno, Annette.
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Indirektno preko Školskog odbora..
IVAN IVELJA: Ovdje u ovom članku kaže „mijenja se član općinskog poglavarstva, za
mjesto člana općinskog vijeća“
LEO KATIĆ: Zato što je u starom dokumentu pisalo „općinsko poglavarstvo“ a sada je
„općinskog vijeća“, Annette je iz starog saziva predstavnica..
IVAN IVELJA: Ona je spona između nas i Dječjeg vrtića..
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Nisam, nisam.
IVAN IVELJA: Znači opet nije ispred Vijeća?
ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ: Ne, ne, ne ja sam ispred Županije
MARGARET HROPIĆ: A ispred Općine imamo dvoje, tko je ispred općine?
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 35min- ne razumije se, ali nema
imena vijećnika zaduženih za Vrtić.
TOČKA 6. ZAHTJEVI GRAĐANA
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ZAHTJEV MARKA
DOPRINOSA

CRNIĆA

ZA

OBROČNU

OTPLATU

KOMUNALNOG

LEO KATIĆ: Marko Crnić, Bruna Bušića 5, Ovim putem Vas molim da mi se odobri
plaćanje komunalnog doprinosa na 12 rata, vezano za rješenje o komunalnom doprinosu za
stambenu građevinu na kat. čest. zem. 9743/3, u iznosu od 12.517,69 kn. Znači, radi se o
komunalnom doprinosu, bilo je više zahtjeva građana na Vijeću gdje su građani tražili da im
se dozvoli plaćanje komunalnog doprinosa u ratama. Kao i ostalima predlažem da mu se
dozvoli otplata duga na 12 mjeseci.
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da je jednoglasno donesen slijedeći
Zaključak
Odobrava se Marku Crniću obročna otplata komunalnog doprinosa na 12 mjeseci.
TOČKA 7. VJEČNIĆKA PITANJA
TONĆI ŠARIĆ: Ima li pitanja? Ako nema pitanja u 18:15 sati zaključujem 27. sjednicu
Općinskog vijeća Općine Lastovo. Hvala lijepa.
Dovršeno u 18:15 sati.
Zapisnik napisala
Gordana Šutić

Potpredsjednik
Tonči Šarić
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