
OSNOVNA ŠKOLA CESTICA 

 

ZAPISNIK  

20. sjednice Školskog odbora održane dana 09.05.2019. u 18:00 sati. 
 
Prisutni: Kišić Dragica, Vizjak Majda, Čorko Ivana, Lazar Tomislav, Zebec Dražen 
Odsutni: Vuzem Tanja, Ščuric Nikola 
Ostali prisutni: Turščak Nevenka, ravnateljica škole, Peček Jasna, računovođa  
Sjednicu je otvorio predsjednik ŠO gosp. Tomislav Lazar , pozdravio je prisutne i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI  RED: 
 
 

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prošle sjednice 
2. Rebalans financijskog plana 
3. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici po natječaju za učitelja/icu RN-a 
4. Razno 

 
Dopuna dnevnog reda nema. Dnevni red je dan na izglasavanje i jednoglasno prihvaćen. 

 
 
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
  
 Ravnateljica moli da se pošalje tonski zapis sa prošle sjednice. Zapisnik sa 19. sjednice ŠO je 
jednoglasno prihvaćen.  
 
Ad. 2. Rebalans financijskog plana 
 
 Predsjednik daje riječ gđi. Peček. Gđa. Peček obavještava članove ŠO kako je Županija napravila tri 
izmjene od prezentiranja  financijskog plana krajem 2018. godine. Ravnateljica je u 2. mjesecu 2019. godine 
potpisala izmjenu prijedloga Županije i sad se traži ŠO da izmjenu potvrdi. Radi se financiranju Županije na 
iznos od 15.000,00 kn za energetsku obnovu, o Školskoj shemi na iznos od 32.083 kn koje se financira 
djelom iz fondova EU, dok trošak PDVa (5.202,00 kn) snosi Ministarstvo poljoprivrede, kao i o smanjenju 
financiranja za udžbenike koje sad financira Ministarstvo obrazovanja, u iznosu od 9.200,00 kn koliko se 
nalazi u rebalansu. Gđa. Peček skreće pažnju na naputak koji su dobili iz Županije, na to da iznosi iz tablica 
izmjena i dopuna financijskog plana škola moraju biti identične onima u nalazima za planiranje u aplikaciji 
Riznica i moraju biti donesene od strane ŠO. Gospodin Zebec traži da se smanjenje ili povećanje iznosa za 
financiranje od strane EU, države (Ministarstva) ili Županije izražava u postocima. Gosp. Zebec skreće 
pozornost na pravovremeno apliciranje na projekte prema EU fondovima. Ravnateljica objašnjava kako je 
prošle godine škola prijavila projekt besplatne prehrane djece na riziku granice siromaštva i tek nakon 10 
mjeseci dobila novce. Škola nije mogla financirati prehranu 10 mjeseci za 100 učenika. Roditelji u plaćali 
prehranu u školskoj kuhinji a novci su im na kraju refundirani. Razliku od 11.000,00 kn je pokrila škola. 
Gosp. Zebec smatra kako su navedeni iznos trebali tražiti od Općine. Gđa Peček obavještava članove ŠO 
kako je Škola obaviještena da trošak prehrane po školskom odjelu iznosi 2.300,00 kn. škola ima ukupno 22 
razredna odjela. Iznos je odredila Županija na  Županijskoj skupštini. Istovremeno neke su srednje škole 
dobile i do 6.100,00 kn po razrednom odjelu. Gosp. Zebec moli da se od župana zamjenika župana i 
pročelnika za školstvo traži pojašnjenje kategorizacije škola i iznosa koji su dodijeljeni po razrednom odjelu, 
u pismenoj formi.  
 Ravnateljica obavještava članove ŠO kako Škola ima problem sa knjiženjem i otvaranjem konta jer je 
Škola u Riznici. Prošle je godine došlo do nesrazmjera prema Županiji od cca 72.000,00 kn, te je taj iznos 
knjižen na vlastita sredstva. Škola je u minusu na temelju energetske obnove škole i moli da se urgira na 
pročelnika da se ta sredstva vrate. Isto tako Školska knjiga je isporučila udžbenike, bez fakture, samo sa 
dostavnicom. Faktura je došla sa 16.04. iako je roba isporučena u 9. mjesecu prošle godine. 
 



 
Gosp. Zebec smatra kako je Škola sama kriva za tu situaciju jer nitko nije otpremnicu proslijedio u 
knjigovodstvo gdje bi se na temelju iste tražio račun.  
 Predsjednik zatvara raspravu i daje točku na izglasavanje. Rebalans financijskog plana je 
jednoglasno prihvaćen. Gđa. Peček napušta sjednicu. 
 
Ad. 3. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici po natječaju za učitelja/icu RN-a 
  
 Predsjednik daje riječ ravnateljici. Prema novom Pravilniku koji se odnosi na način i postupak 
zapošljavanja u OŠ i prema tom Pravilniku je proveden izbor. Na temelju zapisnika Povjerenstva za 
vrednovanje o procjeni kandidata po natječaju ravnateljica samo izvještava i predlaže svojeg kandidata. 
Povjerenstvo u sastavu Draženka Kranjčić (učiteljica razredne nastave), Gordana Rašić (učiteljica razredne 
nastave) i Pavao Hudoletnjak (tajnik) 06.05.2019 obavilo je razgovore sa kandidatima. Od 9 prijavljenih 
kandidata 8 ih je pristupilo razgovoru. Kandidatkinja Suzana Smiljanec nije pristupila razgovoru. Prema 
obavljenim razgovorima i dostavljenoj dokumentaciji Povjerenstvo je izvršilo bodovanje: 

1. Ivana Gerić – 10 bodova 
2. Ana Golubić – 9 bodova 
3. Ana Marija Čovran – 8 bodova 
4. Ivana Mraković – 7 bodova 
5. Hrvoje Hercigonja – 6 bodova 
6. Emina Pečatnik – 5 bodova 
7. Martina Lakuš – 4 boda 
8. Ana Marija Sakač – 3 boda 
9. Suzana Smiljanec nije pristupila razgovoru. 

 
Prema Pravilniku ravnatelj ima pravo odabrati nekoga od prva 3 kandidata, uz obrazloženje ukoliko ne 

izabere kandidata sa najvećim brojem bodova. Prijedlog ravnateljice je da se za razrednu nastavu primi 
Ivana Gerić, kao zamjena za porodiljni dopust, a za produženi boravak (gdje trenutno radi Ivana Gerić) Anu 
Golubić.  
 Predsjednik zatvara raspravu i daje točku na izglasavanje. Prijedlog da  Ivana Gerić preuzme 
razrednu nastavu kao zamjena za porodiljni dopust je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad. 4. Razno 
 
 Gosp. Zebec pita je li gotov projekt Lovrečan. Ravnateljica izvještava kako je završio građevinski dio 
na obnovi zgrade. Podnijeta su 2 zahtjeva za nadoknadu sredstava sredstva još nisu isplaćena. Po 
troškovniku za unutarnje uređenje upućen je zahtjev Županiji za radove na rekonstrukciji elektroinstalacija. 
Vrijednost radova je 50.000,00 kn, za led rasvjetu i elektroinstalacije. Prije toga potrebno je spustiti 
stropove. Ukupna vrijednost radova (elektroinstalacije i spuštanje stropova) bila bi oko 100,000,00 kn. Drugi 
dio radova (do 450.000,00 kn) bilo bi dobro riješiti iduće godine. Gosp. Zebec odgovara kako nije problem 
riješiti radijatore, a kako će se onda početi s lobiranjem prema Županiji, Ministarstvu ili EU fondovima za 
školu u Cestici. Napominje kako je zapanjen time da na otvorenje PŠ Lovrečan nije bio pozvan predsjednik 
ŠO. Ravnateljica se ispričava i objašnjava kako završnu konferenciju saziva Županija. Gosp. Zebec smatra 
kako je bez obzira na mailing listu na prijem trebao biti pozvan netko ispred osnivača. 
 Na pitanje gosp. Lazara o roku od 10 dana za zapošljavanje vezane za točku 3. Dnevnog reda 
ravnateljica odgovara kako je u razred trebalo poslati učiteljicu i zbog toga je u kratkom roku sazvan ŠO. 
Ravnateljica napominje kako se po novom pravilniku ŠO u vezi zapošljavanja ne bi ni trebao sastajati već 
samo primiti zapisnik Povjerenstva sa prijedlogom ravnateljice i o tome se očitovati u roku od 10 dana. 
Ukoliko se članovi ŠO ne očituju smatra se da su prihvatili prijedlog ravnateljice. 
 Na pitanje gosp. Zebeca tko ove godine odlazi u mirovinu ravnateljica odgovara kako je to učiteljica 
glazbene kulture Slava Požgajec. Prijedlog za zapošljavanje na radno mjesto od strane gosp. Zebeca  je 
Lucija Vočanec. Na pitanje gosp. Zebeca o umirovljenju gosp. Siniše Ercega ravnateljica odgovara kako još 
nema uvjete za mirovinu i do mirovine ima još otprilike godinu dana. 



 Na pitanje o profesoru matematike odgovara gđa. Vizjak koja smatra kako roditelji dovoljno ne rade 
sa djecom, te da im se zbog toga nakuplja gradivo koje kasnije ne mogu pratiti, te da se zbog toga roditelji 
bune. 
 U vezi ankete, ravnateljica predlaže da se krajem 5. mjeseca napravi zajednički roditeljski sastanak, 
da se napravi anketa za roditelje, da im se prezentira sadržaj glazbene škole, da se prezentiraju sportski 
sadržaji koji se uvode od sljedeće školske godine. 
 Testiranje za tablete će se provoditi 27. i 28. svibnja, te će se tada znati rezultati i uspješnost Škole 
za život. Gosp. Zebec predlaže da se roditeljima prezentira plaćanje „pričuve“ od 5-20 kn po djetetu. Ta bi 
se sredstva trošila namjenski za održavanje školske imovine. 
 Ravnateljica izvještava kako je problem s korištenjem mobitela pod nastavom riješen. Problem je 
pušenje Roma pred školom. 
 Gosp. Zebec upozorava na sigurnost djece u prometu. Moli da se u ime ŠO postavi pitanje na 
Upravu za ceste za smanjenje kamionskog prometa, kao i brzinu vozila. Postavljena je kamera na semafor, 
ali on osobno ne vidi nikakve svrhe u njoj. 
 Ravnateljica se nadovezuje na prijašnje pitanje o učitelju matematike. Smatra kako je gđa. Vizjak u 
pravu i kako roditelji premalo rade s djecom. Roditelji uvijek mogu doći na individualni razgovor sa 
učiteljem i objektivno sagledati situaciju. Ravnateljice napominje kako djeca ne ostaju na DOPu, a roditelji 
ne kontroliraju djecu. Gosp. Zebec predlaže da se uvedu instrukcije iz problematičnih predmeta. 
Ravnateljica podupire prijedlog i napominje kako će u tom slučaju škola dati svoj prostor. 
 Kod prelaska u više razrede dolazi do srozavanja ocjena kojima su onda roditelji nezadovoljni. 
 
 
Predsjednik zaključuje sjednicu. 
 
Sjednica završava u 19:15 sati. 
 
 
Zapisnik je napisan na temelju fonetskog zapisa koji mora ostati u Arhivi Škole. 
 
 
 
   Zapisničar:           Predsjednik ŠO:  
Zebec Dražen           Lazar Tomislav 




