
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK 

KRAPINSKE TOPLICE 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

KLASA: 601-02/20-09/33 

URBROJ: 2197/03-04-04/20-2 

Krapinske Toplice, 29.10.2020. 

 

 

 

Na temelju članka 25. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske 

Toplice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na 17. sjednici održanoj 29.10.2020. g. 

donijelo je sljedeću 

 

 

 

     O   D   L   U   K   U 

 

 

 Verificira se zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak održane 

dana 29.09.2020. g. 

 

 

               

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

Margareta Leskovar 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Zbirka akata 

2. Prilog zapisnika 

3. Pismohrana 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK 

KRAPINSKE TOPLICE 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

KLASA: 601-02/20-09/33 

URBROJ: 2197/03-04-04/20-3 

Krapinske Toplice, 29.10.2020. 

 

 

 

Na temelju članka 25. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske 

Toplice, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na 17. sjednici održanoj 29.10.2020. g. 

donijelo je sljedeću 

 

 

 

     O   D   L   U   K   U 

 

 

 Verificira se zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak održane 

dana 16.10.2020. g. 

 

 

               

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

Margareta Leskovar 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Zbirka akata 

2. Prilog zapisnika 

3. Pismohrana 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK 

KRAPINSKE TOPLICE 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

KLASA: 601-02/20-09/34 

URBROJ: 2197/03-04-04/20-1 

Krapinske Toplice, 29.10.2020. 

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 

98/19), članka 44. stavak 1. točka 1. al. 5. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, 

članka 17. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak i odgovarajućih odredbi Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, nakon provedenog i okončanog 

postupka natječaja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na 17. sjednici održanoj 

29.10.2020. g.,  donijelo je sljedeću 

 

 

O   D   L   U   K   U 

 

1. ANDREJA KRALJ, Čret 170, Krapinske Toplice, stručna sprema – VŠS, odgojiteljica 

predškolske djece sa položenim stručnim ispitom, prima se u radni odnos na neodređeno 

vrijeme u Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Vrtić), na radno 

mjesto odgojitelj predškolske djece, na puno radno vrijeme (40 sati tjedno) s danom 

30.10.2020. g. 

2. Ugovor o radu o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme s imenovanom iz 

točke 1. ove Odluke sklopiti će po ovlaštenju zamjenica ravnateljice Vrtića. 

3. Za obavljanje poslova iz točke 1. ove Odluke određuje se probni rad od tri (3) mjeseca. 

4. Probni rad će pratiti po ovlaštenju zamjenica ravnateljice Vrtića. 

5. Ukoliko rad imenovane u Vrtiću u vrijeme trajanja probnog rada bude ocijenjen 

negativnom ocjenom, odnosno ukoliko ne zadovolji na radu, Ugovor o radu će se 

otkazati  bez ikakvih dodatnih obavještenja ili obrazloženja. 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

Margareta Leskovar 

 

 

 

Dostaviti: 

1. DV Maslačak, n/p ravnatelja, 

2. Andreja Kralj, Čret 170, Krapinske Toplice 

3. Kadrovska evidencija 

4. Prilog zapisnika 

      5. Pismohrana 



REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK 

KRAPINSKE TOPLICE 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

KLASA: 601-02/20-09/35 

URBROJ: 2197/03-04-04/20-1 

Krapinske Toplice, 29.10.2020. 

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 

98/19), članka 44. stavak 1. točka 1. al. 5. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, 

članka 17. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak i odgovarajućih odredbi Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, nakon provedenog i okončanog 

postupka natječaja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na 17. sjednici održanoj 

29.10.2020. g.,  donijelo je sljedeću 

 

 

O   D   L   U   K   U 

 

1. PETRA ZRINŠČAK, Štuparje 126, Petrovsko, stručna sprema – VŠS, odgojiteljica 

predškolske djece sa položenim stručnim ispitom, prima se u radni odnos na neodređeno 

vrijeme u Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Vrtić), na radno 

mjesto odgojitelj predškolske djece, na puno radno vrijeme (40 sati tjedno) s danom 

30.10.2020. g. 

2. Ugovor o radu o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme s imenovanom iz 

točke 1. ove Odluke sklopiti će po ovlaštenju zamjenica ravnateljice Vrtića. 

3. Za obavljanje poslova iz točke 1. ove Odluke određuje se probni rad od tri (3) mjeseca. 

4. Probni rad će pratiti po ovlaštenju zamjenica ravnateljice Vrtića. 

5. Ukoliko rad imenovane u Vrtiću u vrijeme trajanja probnog rada bude ocijenjen 

negativnom ocjenom, odnosno ukoliko ne zadovolji na radu, Ugovor o radu će se 

otkazati  bez ikakvih dodatnih obavještenja ili obrazloženja. 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

Margareta Leskovar 

 

 

 

Dostaviti: 

1. DV Maslačak, n/p ravnatelja, 

2. Petra Zrinščak, Štuparje 126, Petrovsko 

3. Kadrovska evidencija 

4. Prilog zapisnika 

      5. Pismohrana 



REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK 

KRAPINSKE TOPLICE 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

KLASA: 601-02/20-09/36 

URBROJ: 2197/03-04-04/20-1 

Krapinske Toplice, 29.10.2020. 

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 

98/19), članka 44. stavak 1. točka 1. al. 5. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice, 

članka 17. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak i odgovarajućih odredbi Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, nakon provedenog i okončanog 

postupka natječaja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na 17. sjednici održanoj 

29.10.2020. g.,  donijelo je sljedeću 

 

 

O   D   L   U   K   U 

 

1. ANITA KORDEJ, Mala Erpenja 14, Krapinske Toplice, stručna sprema – SSS, odjevni 

tehničar, prima se u radni odnos na određeno vrijeme u Dječji vrtić Maslačak Krapinske 

Toplice (dalje u tekstu: Vrtić), na radno mjesto spremačice, na puno radno vrijeme (40 

sati tjedno) s danom 02.11.2020. g., a najdulje do 31.08.2021. g. 

2. Ugovor o radu o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme s imenovanom iz točke 

1. ove Odluke sklopiti će po ovlaštenju zamjenica ravnateljice Vrtića. 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

Margareta Leskovar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. DV Maslačak, n/p ravnatelja, 

2. Anita Kordej, Mala Erpenja 14, Krapinske Toplice 

3. Kadrovska evidencija 

4. Prilog zapisnika 

      5. Pismohrana 



REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK 

KRAPINSKE TOPLICE 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

KLASA: 601-02/20-09/37 

URBROJ: 2197/03-04-04/20-1 

Krapinske Toplice, 29.10.2020. 

 

 

 

Na temelju članka 37. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 

94/13, 98/19), članka 57. i 59. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice te Odluke 

Upravnog vijeća KLASA: 601-02/20-09/25, URBROJ: 2197/03-04-04/20-1 od 15. rujna 2020. 

g., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na 17. sjednici održanoj 29.10.2020. g., donijelo je 

sljedeću 

 

 

O   D   L   U   K   U 

 

1. Utvrđuje se kako po ovlaštenju zamjenica ravnateljice Dječjeg vrtića Maslačak Nina 

Ljubičić istovremeno obavlja poslove odgojno-obrazovnog rada i poslove ravnateljice 

radi bolovanja ravnateljice Katice Cerovec. 

2. Prihvaća se prijedlog te se omogućava realizacija gore navedenih poslova u jednakim 

omjerima i to pola radnog vremena na poslovima odgajatelja, a pola radnog vremena  

na poslovima ravnatelja te primjena pripadajućih koeficijenata složenosti poslova pri 

isplati naknade plaće. 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

Margareta Leskovar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. DV Maslačak, n/p PO zamjenica ravnateljice 

2. Općinski načelnik 

3. Kadrovska evidencija 

4. Prilog zapisnika 

      5. Pismohrana 

 



REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK 

KRAPINSKE TOPLICE 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

KLASA: 601-02/20-09/38 

URBROJ: 2197/03-04-04/20-1 

Krapinske Toplice, 29.10.2020. 

 

 

 

Na temelju čl. 44. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak i zahtjeva Sindikata radnika u predškolskom 

odgoju i obrazovanju, broj 271-2020. od 28. listopada 2020. g., Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Maslačak na 17. sjednici održanoj 29.10.2020. g., donijelo je sljedeću 

 

 

O   D   L   U   K   U 

 

1. Utvrđuje se da je Savez Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju 

Hrvatske dostavio zahtjev broj 271-2020. vezano za postupanje u slučaju da su 

zaposlenici predškolske ustanove odsutni s rada radi utvrđene privremene 

nesposobnosti za rad zbog sumnje da boluju ili su bili u kontaktu s osobama oboljelim 

od bolesti COVID-19 na svom radnom mjestu. 

2. Zahtjevom se upućuje na donošenje odluke da radnicima u navedenom slučaju pripada 

razlika između naknade za bolovanje koje primaju od Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje i visine naknade plaće od 85% prosječnog iznosa plaće isplaćene u posljednja 

tri mjeseca prije mjeseca u kojem je nastupilo bolovanje. 

3. Prihvaća se gore navedeni zahtjev Sindikata i isti se upućuje na suglasnost Općinskom 

načelniku obzirom da se navedena razlika isplate sredstava plaće za vrijeme bolovanje 

isplaćuje iz sredstava Osnivača. 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

Margareta Leskovar 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. DV Maslačak, n/p PO zamjenica ravnateljice 

2. Općinski načelnik 

3. Prilog zapisnika 

4. Pismohrana 



REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK 

KRAPINSKE TOPLICE 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

KLASA: 601-02/20-09/39 

URBROJ: 2197/03-04-04/20-1 

Krapinske Toplice, 29.10.2020. 

 

 

 

Na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), Uredbe o sastavljanju i predaji izjave 

o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), čl. 56 Statuta 

Dječjeg vrtića Maslačak, čl. 22., 23., 29. i 32. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i 

obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću Maslačak Krapinske Toplice te čl. 3. i 4. Procedure o 

provođenju mjera naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja Dječjeg vrtića Maslačak, 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak na 17. sjednici održanoj 29.10.2020. g., donijelo je 

sljedeću 

 

O   D   L   U   K   U 

 

 

1. Sva dosadašnja višemjesečna nenaplaćena potraživanja korisnika usluga Dječjeg 

vrtića Maslačak dovode se u proceduru naplate sukladno čl. 3. Procedure o provođenju 

mjera naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja na sljedeći način: 

1. Trideset dana od dana dospijeća potraživanja roditelja upućuje se pisana 

opomena o dospjelom dugu. 

Pisanu opomenu predaje odgojitelj roditelju, a roditelj primitak potvrđuje 

potpisom. Pisanu opomenu stvara računovođa u okviru svog djelokruga rada. 

U opomeni je potrebno navesti: podatke o dužniku, iznos duga i pravni temelj 

poziva za plaćanje duga. 

2. Petnaest dana od dana uručenja pisane opomene o dospjelom dugu usluge 

roditelju dužniku, Upravno vijeće Dječjeg vrtića može donijeti odluku o 

otkazivanju usluge (ispis djeteta iz vrtićkog programa) i ona se pismeno 

dostavlja na adresu dužnika na dokaziv način (poštom uz povratnicu). 

3. Nakon otkazivanja usluge roditelju dužniku ili 30 dana nakon ispisa djeteta 

(ispis po zahtjevu roditelja ili zbog upisa u školu) i ostalog nepodmirenog 

duga roditelja po ispisu, Dječji vrtić će pokrenuti ovršni postupak za naplatu 

dospjelog nenaplaćenog potraživanja. 

4. Ako roditelj nije podnio zahtjev za ispis i nije javio razlog izostanka, ni 

dovodio dijete proteklih 30 dana od zadnjeg datuma boravka djeteta u 

skupini, Vrtić će ispisati dijete iz programa, a roditelj/korisnik usluge dužan 

je platiti troškove nastale do tog roka. 

 2. Upravno vijeće dopunjava čl. 4. Procedure koji je do sada glasio: 



1. Roditelj dužnik iznimno može nakon primljene opomene podnijeti Vrtiću 

pismeni zahtjev za obročnu otplatu duga. U zahtjevu je potrebno navesti 

dinamiku otplate duga.  

2. Ukoliko roditelj dužnik ne poštuje dinamiku obročnog plaćanja ista se 

prekida i roditelj ulazi u redovnu proceduru naplate duga. 

 3. Utvrđuje se izmjena Procedure o provođenju mjera naplate dospjelih nenaplaćenih                      

     potraživanja u tekstu koji čini sastavni dio ove odluke. Usvojeni prijedlog izmjene  

     članka glasi: 

Upravno vijeće uvjetuje realizaciju gore spomenutog čl. 4 st. 1 na način da je 

korisnik dužnik potreban isplatiti polovicu trenutnog dugovanja u roku 8 dana, 

a drugu polovicu u potpunosti u roku 30 dana od otplate prve polovice, obzirom 

da se radi o višemjesečnim dugovanjima. 

4. Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak stupa snagu danom objave na 

oglasnoj ploči i Internet stranicama Dječjeg vrtića. 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća 

Margareta Leskovar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Prilog zapisnika 

2. Za objavu: oglasna ploča 

        mrežna stranica  

3. Računovodstvo 

4. Pismohrana 


