
Lobor, 14. rujna 2017. 

Početak u 17:00 sati 

 

2. sjednica Školskog odbora 

 

Prisutni: Štefica Hendija, Renata Mojčec, Doroteja Mendek, Manuela Prlić, Smiljana Krajnik, ravnatelj 

škole Krešimir Krivdić 

Dnevni red: 

 

1. Izvod iz zapisnika s prošle sjednice Školskog odbora 

2. Prethodna suglasnost za radna mjesta: učitelja/učiteljicu Engleskog jezika, učitelja/icu 

Hrvatskog jezika i učitelja/icu razredne nastave 

3. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, odluka o prijemu na stručno 

osposobljavanje 

4. Donošenje pravilnika o jednostavnoj nabavi 

5. Raspisivanje natječaja za voditelja predškole i igraonice (nastavna godina počinje 

1.10.),početak rada Predškole i igraonice u našoj školi je 2.10.2017. 

6. Zamjena za školskog knjižničara/knjižničarku, zbog  odlaska sadašnje knjžničarke u drugu 

školu (molba za sporazumni raskid ugovora o radu) 

7. Popunjenje upražnjenog radnog mjesta i razredne nastave temeljem Kolektivnog ugovora za 

zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama 

8. Razno (izvješće sa sastanka povjerenstva Županije za kupnju opreme za školsku kuhinju i 

dogradnji učionice) 

 

Predsjednica Školskog odbora, Štefica Hendija otvara sjednicu Školskog odbora, čita Dnevni red. 

Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju navedeni Dnevni red. 

1. Izvod iz zapisnika s prošle sjednice Školskog odbora - Članovi školskog odbora jednoglasno 

prihvaćaju izvod iz zapisnika s prošle sjednice ŠO. 

2. Ravnatelj Krešimir Krivdić podnio je prijedlog zaposlenika za sljedeća radna mjesta: 

-učitelja/učiteljicu Engleskog jezika – učiteljica Matea Punek, učiteljica razredne nastave, nestručna 

zamjena za učiteljicu Teu Car. Gospodin ravnatelj traži prethodnu suglasnost ŠO kojom smije zaposliti 

Mateu Punek na 45 dana, do raspisivanja natječaja. Školski odbor jednoglasno prihvaća ravnateljev 

prijedlog da učiteljica Engleskog jezika bude Matea Punek. 

- učitelja/icu Hrvatskog jezika – učitelj Andrija Jurki, prof. Hrvatskog jezika i Komparativne 

književnosti, stručna zamjena za gospođu Snježanu Radišković. Gospodin ravnatelj traži  prethodnu 

suglasnost  ŠO kojom smije zaposliti Andriju Jurkija na 45 dana, do raspisivanja natječaja. Školski 

odbor jednoglasno prihvaća ravnateljev prijedlog da učitelj Hrvatskog jezika bude Andrija Jurki. 

- učitelja/icu razredne nastave - učiteljica Martina Brozd, učiteljica razredne nastave, stručna osoba 

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta. Gospodin ravnatelj traži prethodnu suglasnost  ŠO 

kojom smije zaposliti Martinu Brozd na 45 dana. Školski odbor jednoglasno prihvaća ravnateljev 

prijedlog da učiteljica razredne nastave bude Martina Brozd.  



 

3. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, odluka o prijemu na stručno 

osposobljavanje. Nakon što je raspisan natječaj samo jedna kandidatkinja se javila. To je Sunčica 

Markuš, stručna osoba s dosadašnjim iskustvom u Udruzi sveta Ana, Lobor. Kandidatkinja zadovoljava 

sve uvjete navedene u natječaju. Školski odbor jednoglasno prihvaća ravnateljev prijedlog da se 

Sunčicu Markuš primi na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Školi, u razrednoj 

nastavi. 

 

4. Donošenje pravilnika o jednostavnoj nabavi – Predsjednica Š. Hendija članove upoznaje s 

Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga  kojim se uređuju 

pravila, uvjeti i načini postupanja Škole u provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i 

usluga. Pravilnik je jednoglasno prihvaćen od strane članova ŠO.  

 

5. Raspisivanje natječaja za voditelja predškole i igraonice (nastavna godina počinje 1.10.2017 – 31.5. 

2018.), početak rada Predškole i igraonice u našoj školi je 2.10.2017. 

Ravnatelj, Krešimir Krivdić izvještava članove ŠO kako je i ove godine potrebno raspisati natječaj za 

voditelja/icu Predškole i igraonice, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme – od 1.10. do 30.5. 

Smiljana Krajnik iznosi pitanje zašto se natječaj stalno raspisuje svake godine, nije li moguće raspisati 

natječaj na neodređeno. Gospodin ravnatelj odgovara kako to ovisi o Općini Lobor koja financira 

zaposlenje osobe. Nakon što Općinsko vijeće donese odluku o financiranju voditelja predškole na 

puno radno vrijeme i neodređeno radno vrijeme, škola može raspisati natječaj usklađen s navedenim 

uvjetima.  

 

6. Zamjena za školskog knjižničara/knjižničarku, zbog  odlaska sadašnje knjižničarke u drugu školu 

(molba za sporazumni raskid ugovora o radu) 

Ravnatelj Krivdić izvještava o tome kako je dosadašnja knjižničarka, Irena Žunec školi  predala molbu 

za sporazumni raskid ugovora o radu, što joj je i omogućeno. 

Ravnatelj predlaže da na mjesto školskog knjižničara dođe prof. Andrija Jurki, koji pola satnice 

predaje Hrvatski jezik, a drugu polovicu radnog vremena bi mogao biti zaposlen u školskoj knjižnici. 

Stručna je osoba za zaposlenje na tom radnom mjestu jer ima završen studij Komparativne 

književnosti. 

Odlukom ravnatelja u školskoj knjižnici počet će raditi 18.9. Ravnatelj traži suglasnost Školskog 

odbora na 45 dana za zaposlenje Andrije Jurkija, do raspisivanja natječaja. Školski odbor jednoglasno 

daje traženu suglasnost i prihvaća ravnateljev prijedlog. 

 

7. Popunjenje upražnjenog radnog mjesta i razredne nastave temeljem Kolektivnog ugovora za 

zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama 

Ravnatelj Krivdić čita članak 23., stavak 5. Kolektivnog ugovora: „ Kada se u školi ukaže potreba za 

popunjavanjem radnog mjesta, poslodavac je obvezan zaposlenicima te Škole, a koji imaju ugovor na 

neodređeno radno vrijeme i ispunjavaju uvjete tog radnog mjesta, ponuditi prelazak na upražnjeno 

radno mjesto (u matičnoj ili područnoj školi), izmjenom ugovora o radu bez raspisivanja javnog 



natječaja. Slijedom toga, ravnatelj je svim učiteljicama koje imaju završenu razrednu nastavu ponudio 

prelazak na to radno mjesto (Renata Mojčec, Maja Krtak Popović, Brankica Matijašec, Tea Car, Paula 

Hutinski). Od gore navedenih samo dvije učiteljice su se pismeno izjasnile kako žele promijeniti radno 

mjesto. Obje zadovoljavaju uvjete. Ravnatelj je odabrao Maju Krtak Popović zbog više iskustva i više 

godina starosti. Nakon što Martini Brozd istekne 45 dana (odlukom ŠO),  Maja Krtak Popović prijeći će 

u Matičnu školu, a na njezino mjesto  prijeći se Paula Hutinski, učiteljica razredne nastave. Ravnatelj 

traži prethodnu suglasnost ŠO da se Maju Krtak Popović primi na radno mjesto u Loboru nakon 45 

dana, a Paulu Hutinski u PŠ Petrova Gora. Školski odbor navedeno jednoglasno prihvaća. 

8. Razno 

- Ravnatelj podnosi izvješće sa sastanka s povjerenstvom Županije za kupnju opreme za školsku 

kuhinju i dogradnju učionice. Cilj dogradnje bilo bi oslobađanje blagovaonice od korištenja u svrhu 

učionice. Nekoliko je mogućnosti o kojima će se raspravljati nakon što se pribave idejna rješenja, 

uvrsti se najbolje u Financijski plan županije. Ravnatelj je zadužen za prikupljanje ponuda za nabavu 

kovekcijske peći za školsku kuhinju što će poboljšati raznovrsnosti i kvalitetu hrane u školskoj kuhinji.  

- Predsjednica Štefica Hendija predlaže da se u prizemlju škole proširi prostor micanje staklene 

stijene čime će se proširiti prostor te prilagoditi mnogim organizacijskim zahtjevima. Kako ova 

adaptacija ne zahtijeva veliki financijski izdatak, ravnatelj kaže kako bi se u realizaciju predloženog 

moglo krenuti već kroz studeni 2017.  

- Poludnevni boravak – ravnatelj još čeka povratan mail iz Odgojnog doma Bedekovčina koji je 

partner u ovom projektu. 

- Zajutrak – nakon što su anketirani roditelji, ravnatelj kaže kako je potrebno pribaviti tri ponude 

pekara. Nakon toga moći će se realizirati zajutrak za učenike i roditelji koji budu suglasni. 

- Smiljana Krajnik iznosi kako roditelji traže da bus koji djecu dovozi u školu iz smjera Petrove gore 

dolazi prekasno u Lobor (traže da krene iz Petrove Gore u 7.25). Također, autobus koji djecu odvozi 

kućama u 12:10 trebao bi, prema zahtjevu roditelja krenuti iz Lobora u 12:20 kako bi učenici u miru 

mogli spremiti stvari i stići na autobus.  O tome je  potrebno pismeno obavijestiti prijevoznika, 

Presečki grupu.  

- Glazbena škola- ravnatelj izvještava kako je sva potrebna dokumentacija predana. Čeka se odluka 

Županije o Mreži škola.  

- Produženi boravak – ravnatelj izvještava kako je zainteresirano dvadesetak roditelja koji bi svoju 

djecu upisali u Produženi boravak. Financiranje istog ovisi o Općini i roditeljima.  

 

Sjednica Školskog odbora završena je u 18:30 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                                                                     Predsjednica: 

Manuela Prlić                                                                                                                                Štefica Hendija 

 

 

 



 

 

 


