
Izvod iz zapisnika s 26. sjednice Školskog odbora OŠ Franje Horvata 

Kiša, Lobor koja je održana 2.7.2015. godine s početkom u 18,00 sati 

u prostorijama škole. 

Prisutni: Marko Rihtarić, Mirela Behin, Dragutin Labaš, Božica Lesičar, 

Štefica Hendija  – članovi Školskog odbora, ravnatelj Krešimir Krivdić i 

zapisničarka Barica Šeremet. 

Odsutni: Tomislav Depikolozvane, Suzana Matejaš 

Dnevni red: 

1. Izvod iz zapisnika sa  prošle sjednice ŠO 

2. Organizacijski višak u PŠ Petrova Gora 

3. Matija Buntak –zapošljavanje 15 dana odlukom ravnatelja i 

Daria Mrkus- prethodna suglasnost ŠO 

4. Tekst natječaja  i odluka o raspisivanju natječaja za učitelja 

informatike s početkom rada  1.9.2015. 

Tekst natječaja i odluka o raspisivanju natječaja za stručnog 

suradnika pedagoga s početkom rada  1.9. 2015. 

5. Zahtjev Općine Lobor za korištenje vanjskog prostora oko 

dvorane. 

6. Razno 

Ad. 1. Izvod iz zapisnika pročitan i prihvaćen jednoglasno. 

Ad. 2. Temeljem Rješenja o broju razrednih odjela Ureda državne 

uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji došlo je do smanjenja broja 

razrednih odjela u PŠ Petrova Gora. Odlukom ravnatelja Romina 

Topolovec proglašena je organizacijskim viškom jer prestaje potreba 

za njenim radom. Ravnatelj traži od ŠO prethodnu suglasnost na 

njegovu Odluku da imenovana bude organizacijski višak. ŠO daje 

jednoglasno suglasnost o Odluci o organizacijskom višku. Uz 

suglasnost Školskog odbora i sindikalne povjerenice, ravnatelj će 



donijeti Odluku o poslovno uvjetovanom Otkazu ugovora o radu, 

zbog smanjenja broja razrednih odjela.  

Ad. 3. Temeljem razgovora s Tanjom Malinac iz MZOS-a školi je 

odobreno radno mjesto informatičara na još 15 dana. Matija Buntak 

od 3.7.2015. potpisat će novi ugovor o radu na rok od 15 dana 

odlukom ravnatelja 

 Darii Mrkus, na radnom mjestu knjižničarke, produžuje se ugovor o 

radu odlukom ravnatelja na rok od 15 dana. Ravnatelj traži od ŠO 

prethodnu suglasnost za radno mjesto knjižničarke na rok od 45 

dana. ŠO daje jednoglasno prethodnu suglasnost za to radno mjesto. 

Ad. 4. Ravnatelj je pročitao tekst natječaja za stručnog suradnika 

pedagoga i za informatičara. ŠO prihvaća tekst natječaja za oba radna 

mjesta jednoglasno. Natječaj će se  raspisati uskoro, uz napomenu da 

se će ti djelatnici s radom započeti 1.9.2015., prema naputku iz 

MZOS-a.  

Ad. 5. Općina Lobor uputila za zahtjev za organiziranje i održavanje 

manifestacije povodom dana Općine i Župe „JANINE“ koja će se 

održati u razdoblju od 23.7.-26.7.2015. god. na školskom igralištu  

ispod šatora i na popratnim površinama školskog igrališta i sanitarnim 

dijelovima sportske dvorane. Školski odbor daje pozitivnu prethodnu 

suglasnost na zahtjev Općine Lobor uz uvjet da se korišteni prostori 

dovedu u prvobitno stanje nakon završetka manifestacije. Naknada za 

korištenje prostora utvrđena je Odlukom Školskog odbora od 

18.5.2015. 

Ad. 6. Ravnatelj je podnio izvješće koje je poslano u Općinu Lobor oko 

nabavke udžbenika za učenike koji polaze školu u Loboru. Dogovor je 

da će se izraditi brošura o školi za učenike koji s našeg upisnog 

područja odlaze u druge škole, a po potrebi će ih se i obići. 



Biserka Mikac je s 15.5.2015. godine podnijela zahtjev za obiteljskom 

mirovinom te je njezino radno mjesto ostalo upražnjeno. Škola je 

podnijela zahtjev Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, ali je 

javljeno da trebamo sakupiti tri ponude vanjskih pružatelja usluga 

čišćenja. Ponude su poslane na 15 adresa, ali nije došao ni jedan 

odgovor. Zvalo se i telefonski uz molbu da se napiše ponuda, ali 

uzalud jer vlasnici obrta ili firmi smatraju da je to „pro forma“ MZOS-

a te ne žele „gubiti vrijeme“ na sastavljanje ponuda koje i onako neće 

proći. 

Mirela Behin predlaže da se o tome obavijesti Županija te da nam ona 

da savjet što dalje činiti. 

Sastanak  završen u 19,15 sati. 

       Zapisničar: B.Šeremet 

                                                                         

 


