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OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA CESARCA, KRAPINA 

I.VRENCEA 1 

49000 KRAPINA 

KLASA: 003-06/19-01/13 

URBROJ: 2140/01-380-13-19-02 

Krapina, 23. prosinca 2019. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

Sjednice Školskog odbora održane 23. prosinca 2019. godine s početkom u 18:00 sati 

PRISUTNI: Mladen Gregurović, Miljenko Ilić, Gordana Kučinić, Julije Kos, Gordana Pavić,  

Ivana Kamenečki, Ines Vinski 

OSTALI NAZOČNI: Matilda Juričev Žigman - ravnateljica, Andrijana Krstić – tajnica 

      

Predsjednica Školskog odbora  konstatira da je na sjednici prisutna potrebna većina 

članova ( od 7 – 7 ), te se mogu donositi pravovaljani zaključci. 

 

 Školski odbor jednoglasno usvaja ovaj dnevni red: 

 

  

1. Verifikacija Zapisnika 37. sjednice Školskog odbora održane 14.11.2019.     

    Verifikacija Zapisnika 38. sjednice (elektronske) Školskog odbora održane 21.11.2019.     

      - usvajanje 

 

2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa prema raspisanom natječaju – 

domar/ložač 

 

3. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa prema raspisanom natječaju – 

učitelj/ica povijesti 

 

4. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa prema raspisanom natječaju – 

stručni suradnik-pedagog 

 

5. Zapisnik o redovitom godišnjem otpisu knjižničnog fonda 

 - usvajanje 

 

6.  Pitanja i prijedlozi.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapisničar:         Predsjednica: 
 

_______________________       ___________________________ 

Andrijana Krstić       Gordana Kučinić 
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Točka 1. 

 

Predsjednica Školskog odbora utvrđuje da su svi članovi dobili Zapisnik 37. sjednice. 

Predsjednica Školskog odbora otvara glasovanje o prihvaćanju Zapisnika.  

Zapisnik je prihvaćen jednoglasno. 

 

 

Predsjednica Školskog odbora utvrđuje da su svi članovi dobili Zapisnik 38. sjednice 

(elektronske). 

Predsjednica Školskog odbora otvara glasovanje o prihvaćanju Zapisnika.  

Zapisnik je prihvaćen jednoglasno. 

 

 

ZAKLJUČAK: Školski odbor usvaja Zapisnik 37. sjednice Školskog odbora održane 

14.11.2019. i Zapisnik 38. sjednice (elektronske) Školskog odbora održane 21.11.2019.  

 

 

Točka 2. 

 

Predsjednica predaje riječ Ravnateljici. Ravnateljica govori kako su na raspisani natječaj za 

domara pristigle 2 zamolbe, oba kandidata su zadovoljila uvjete natječaja i pozvani su na 

testiranje. Na testiranje se odazvao samo kandidat Miljenko Forjan. Članovi komisije su 

ravnateljici dostavili rang listu vrednovanja kandidata prema broju bodova, Miljenko Forjan 

je ostvario 18 od ukupno 20 bodova. 

 

Ravnateljica predlaže sklapanje ugovora na neodređeno, puno radno vrijeme sa Forjan, 

Miljenkom, iz Krapine.  

 

Predsjednica daje prijedlog Ravnateljice na glasanje. 

Svi članovi Školskog odbora prihvaćaju prijedlog.  

 

ZAKLJUČAK: Školski odbor daje suglasnost za zasnivanje radnog odnosa i sklapanje 

ugovora o radu sa Forjan, Miljenkom, na neodređeno, puno radno vrijeme. 

 

 

 Točka 3. 

 

Predsjednica predaje riječ Ravnateljici. Ravnateljica govori kako je na raspisani natječaj za 

učitelja povijesti pristiglo 13 zamolbi, od kojih je 12 kandidata zadovoljilo uvjete natječaja i 

pozvani su na testiranje. Pisanom testu pristupilo je 7 kandidata, od kojih je 5 zadovoljilo i 

pristupilo razgovoru s komisijom. Nakon provedenog testiranja, članovi komisije su 

ravnateljici dostavili rang listu vrednovanja kandidata prema broju bodova. Nataša Zrinščak je 

ostvarila najveći broj bodova, 28 od ukupno 30 bodova. 

 

 

 

Zapisničar:         Predsjednica: 
 

_______________________       ___________________________ 

Andrijana Krstić       Gordana Kučinić 



 

3 

 

Ravnateljica predlaže sklapanje ugovora na neodređeno, nepuno radno vrijeme (33 sata 

tjedno) sa Zrinščak, Natašom, iz Krapine.  

 

Gospođa Pavić govori kako će biti suzdržana, ističe kandidatkinju Dinu Horvat i obrazlaže. 

 

Članovi Školskog odbora traže da se ugovor sklopi uz probni rok od 6 mjeseci.  

 

Predsjednica daje prijedlog Ravnateljice na glasanje. 

Šest članova Školskog odbora prihvaća prijedlog, gospođa Pavić je suzdržana.  

 

ZAKLJUČAK: Školski odbor daje suglasnost za zasnivanje radnog odnosa i sklapanje 

ugovora o radu sa Zrinščak, Natašom, na neodređeno, nepuno radno vrijeme uz probni rok od 

6 mjeseci. 

 

 

Točka 4. 

 

Predsjednica predaje riječ Ravnateljici. Ravnateljica govori kako je na raspisani natječaj za 

stručnog suradnika-pedagoga pristiglo 7 zamolbi, od kojih su svi kandidati zadovoljili uvjete 

natječaja i pozvani su na testiranje. Pisanom testu pristupilo je 5 kandidata, od kojih je 4 

zadovoljilo i pristupilo razgovoru s komisijom. Nakon provedenog testiranja, članovi komisije 

su ravnateljici dostavili rang listu vrednovanja kandidata prema broju bodova. Ana Barić je 

ostvarila najveći broj bodova, 29 od ukupno 30 bodova. 

 

Ravnateljica predlaže sklapanje ugovora na neodređeno, puno radno vrijeme sa Barić, Anom, 

iz Krapine.  

 

Predsjednica daje prijedlog Ravnateljice na glasanje. 

Svi članovi Školskog odbora prihvaćaju prijedlog.  

 

ZAKLJUČAK: Školski odbor daje suglasnost za zasnivanje radnog odnosa i sklapanje 

ugovora o radu sa Barić, Anom, na neodređeno, puno radno vrijeme. 

 

 

Ravnateljica govori kako je škola prije raspisivanja natječaja za učitelja razredne nastave 

dobila uputnicu od Ureda državne uprave za učiteljicu Dijanu Kossi. Oformila se komisija, 

kandidatkinja se nije pojavila na testiranju te će škola raspisati sada natječaj za zapošljavanje 

učitelja razredne nastave. 

 

 

Točka 5. 

 

Predsjednica predaje riječ ravnateljici koja čita Zapisnik o redovitom godišnjem otpisu 

knjižničnog fonda. 

 

 

 

Zapisničar:         Predsjednica: 
 

_______________________       ___________________________ 

Andrijana Krstić       Gordana Kučinić 
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Javlja se predsjednica Školskog odbora koja govori kako se ne slaže s otpisom 83 jedinice 

dotrajale AV građe, koja je do sada bila čuvana u učionici hrvatskog jezika i predana je u 

knjižnicu. Ravnateljica govori kako knjižnica nema kapaciteta za čuvanje te građe. Predlaže 

da se građa pregleda i pokuša sačuvati te se otpiše ostatak knjižničnog fonda naveden u 

zapisniku.  

 

Predsjednica daje prijedlog Ravnateljice na glasanje. 

Svi članovi Školskog odbora prihvaćaju prijedlog.  

 

ZAKLJUČAK: Školski odbor usvaja Zapisnik o redovitom godišnjem otpisu knjižničnog 

fonda izuzev 83 jedinice dotrajale AV građe. 

 

 

Ravnateljica čita zamolbu roditelja za oslobađanjem plaćanja školarine glazbene škole za 

učenicu Veroniku Mužar. 

 

Predsjednica daje prijedlog ravnateljice na glasanje. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno prihvaćaju prijedlog. 

 

 

Ravnateljica daje prijedlog da se pošalje mailom Prijedlog Financijskog plana, koji je usvojen 

na Gradskom vijeću, da se postavi pitanje mailom ako ima, eventualno da se sazove sjednica, 

a ako ne da se u tom slučaju održi elektronska sjednica. Govori kako treba donijeti i Pravilnik 

o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Članovi Školskog odbora suglasni su sa 

održavanjem elektronske sjednice. 

 

 

Pitanja i prijedloga nije bilo. 

Predsjednica zaključuje sjednicu u 18.50 sati. 

 

 

 

Zapisničar:         Predsjednica 
 

_______________________       ____________________________ 

Andrijana Krstić       Gordana Kučinić 

 


