ZAPISNIK
S 2. Sjednice Upravnog Vijeća Centra za odgoj i obrazovanje Lug, Lug
Samoborski, održane dana 13. studenog 2020. g. s početkom u 12:00 sati
preko Zoom aplikacije.
Nazočni članovi Upravnog vijeća :
1. Gordan Hanžek
2. Anka Jurišić-Kvesić
3. Arijana Lovrenčić-Huzjan
4. Niko Marušić
5. Dean Ćebić
Ostali nazočni :
1. Katarina Špehar Fiškuš, ravnateljica
2. Jasna Ripić, zapisničar
Predsjednik Upravnog vijeća prije same rasprave upozorava članove da je
zabranjeno svako neovlašteno prisluškivanje ili snimanje razgovora ili izjave te da se
ona smatra kaznenim djelom.
Predsjednik Upravnog Vijeća Centra Lug otvara 2. sjednicu i predlaže Dnevni red
Dnevni red :
1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Centra Lug
2. Očitovanje po Rješenju Službe za inspekciju Ministarstva za demografiju,
obitelj, mlade i socijalne politike
3. Razno
Otvorena je rasprava.
Predsjednik UV daje na glasovanje o prijedlogu navedenog Dnevnog reda:
Daje se na glasovanje: pet (5) glasa za.
Zaključak: Dnevni red 2. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen.
Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća od
24.09.2020. g.
Na tekst zapisnika s 21. sjednice nitko od članova UV nije imao primjedbi.
Rasprava je završena.
Predsjednik UV predlaže ZAKLJUČAK da se zapisnik s konstituirajuće
sjednice UV usvoji.
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Daje se na glasovanje: pet (5) glasa za.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
Ad. 2. Očitovanje po Rješenju Službe za inspekciju Ministarstva rada,
mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Uz poziv za sjednicu Upravnog vijeća, članovima se slalo Rješenje Službe za
inspekcijski nadzor Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne
politike. Predsjednik započinje raspravu kojom ostale članove obavještava da je bio
upoznat sa situacijom od strane ravnateljice oko mlt. korisnika D.B. i sa koracima koji
su poduzeti nakon događaja koje je rezultirao hospitalizacijom istog korisnika te da je
u stalnom kontaktu s nadležnim ministarstvom.
Daje riječ ravnateljici da se očituje oko same situacije i postupaka koje je poduzela.
Ravnateljica ima riječ i navodi da je informirana o samom događaju od strane
medicinske sestre, voditeljice odjela i odgajatelja samog korisnika; zatražila je
očitovanja preko obrasca o postupanju u kriznim stanjima, očitovanje noćnog
djelatnika, zatražila uvid u knjigu dnevne evidencije od prijema korisnika na smještaj,
zapisnik vijeća odgajatelja, dnevnik zdravstvene službe i dosje korisnika; provjerila je
li obitelj korisnika obaviještena o događaju; obavještava predsjednika Upravnog
vijeća o događaju; obavještava nadležno ministarstvo; obavještava policiju te je
obavljen razgovor s inspektorima PP Samobor; u kontaktu sa skrbnicom korisnika u
CZSS Osijek i dječjom bolnicom u Klaićevoj; te zaključno donijete obavijesti odnosno
dano na savjetovanje donošenje izvanrednog otkaza medicinskoj sestri i voditeljici
odjela „odgoja“.
Predsjednik UV temeljem svih događanja u dogovoru s ministarstvom organizira
posjet u Centru Lug dva tima od kojih bi jedan bio zadužen za psihološku pomoć
djelatnika dok bi drugi bio zadužen za stjecanje nepristranog uvida i pružanje
podrške u Centru Lug.
Riječ dobiva sindikalni povjerenik s ovlastima radničkog vijeća Dean Ćebić i navodi
da nije bio prije upoznat sa sastancima Upravnog vijeća s djelatnicima no kako je on
na dužnosti da nije bio održan niti jedan. Zna da su radnici slali pritužbe ravnateljici
vezano za organizaciju rada, zapošljavanje djelatnika kao zamjena za bolovanja i
ostalo. Stava je da je bura u Centru Lug pokrenuta davanjem obavijesti o donošenju
otkaza dviju djelatnica za koje smatra da nisu krive s obzirom da u dokumentaciji nije
evidentirana šećerna bolest, da se medicinsku sestru šalje u pratnju i da ne stiže
obavljati svoj posao. Isto tako navodi kako od strane ravnateljice nema volje za
suradnju, te da je na skupu radnika djelatnicima zaprijetila tužbom za klevetu.
Ravnateljica moli da se stavi fokus na temu sjednice Upravnog vijeća i da je
postupala sukladno svojim ovlastima.
Zaključno sa svime iznesenim predsjednik UV predlaže da se nakon dobivenih
informacija ili zaključaka od strane oba tima Upravno vijeće sukladno s time postupa.
Rasprava je završena.
Predsjednik UV predlaže da se pristupi glasovanju
ZAKLJUČAK
Upravno vijeće je razmotrilo rješenje o inspekcijskom nadzoru i sukladno
traženome u točki 1.2. pokrenulo je u dogovoru s Ministarstvom rada,
2

mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike postupak procijene stanja
koje će izvršiti dva ekspertna tima formirana od strane Ministarstva.
Tim za pružanje psihološke pomoći korisnicima i djelatnicima Centra Lug
uvjetovane kriznom situacijom uslijed dogaĎaja koji se odnosi na zdrastveno
stanje korisnika mlt. D.B., koji će započeti radom 16. studenog 2020.
Drugi tim čija svrha je stjecanje nepristranog uvida i stručne podrške
organizaciji rada u Centru Lug, započeti će sa radom 19. studenog 2020.
Po zaprimanju stručnih nalaza Upravno vijeće postupiti će sukladno svojim
obvezama.
Daje se na glasovanje: pet (5) glasa za.
Zaključak je jednoglasno usvojen.
Ad. 3. Razno
Pošto su sve točke obrazložene, pod točka razno nema preostalih pitanja za
raspravljanje.
Sjednica UV je završena u 12:45 sati.
Lug Samoborski, 13.11.2020.
Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća:

Jasna Ripić

Gordan Hanžek, dip.ing.građ.

_________________________

_________________________
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