
 1 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SRAČINEC 

OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC 

KLASA:   003-06/21-01/1 

URBROJ: 2186-132-08-21-10 

U Sračincu, 14.05.2021. 

ZAPISNIK 

 
4. sjednice Školskog odbora održane u utorak 13. svibnja 2021. godine s početkom u 17:00 sati u 

Osnovnoj školi Sračinec u učionici br. 4. 

 

PRISUTNI:    Margareta Skuhala Juričić, Mihael Liber,  Ilija Radoš, Slobodan Rodić, Gordana Vitez 

                       Tenšić, Katarina Kovačić ,  

Dario Mudnić -prisutan putem on-line aplikacije (zbog problema s internetom  

uključen od  5. točke dnevnog reda) 

Lidija Valec – ravnateljica škole, Ljiljanka Skomrak – tajnica škole 

ODSUTNI:     Dario Mudnić za vrijeme prve do pete točke dnevnog reda zbog problema s 

internetskom vezom 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica Margareta Skuhala Juričić, pozdravila je prisutne, zahvalila im na 

odazivu i utvrdila da ne može uspostaviti video vezu s gospodinom Mudnićem. Utvrđena je prisutnost 

šest člana Školskog odbora. 

Nakon toga predložila je sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Školskog odbora 

2. Zapošljavanje učitelja/ice glazbene kulture temeljem natječaja raspisanog 19. travnja 2021., na 

određeno puno radno vrijeme do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta,  

3. Zapošljavanje učitelja/ice matematike temeljem natječaja raspisanog 19. travnja 2021., na 

određeno puno radno vrijeme do povratka učiteljice s roditeljskog dopusta,  

4. Zapošljavanje pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u razvoju temeljem natječaja 

raspisanog 19. travnja 2021., na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno do kraja 

nastavne godine 

5. Poslovnik o radu školskog odbora 

6. Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje ciljne skupine za prijavu na otvoreni poziv 

projekta „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ u školskoj godini 

2021./2022. – informacija o pismenom izjašnjavanju 

7. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno (6 glasa) je prihvaćen 

 

 

Ad. 1. 

Zapisnik 3. sjednice članovima Školskog odbora dostavljen je e-poštom, svi su ga pročitali i zaključili 

kako ga nema potrebe čitati  na sjednici, jer nemaju nikakav prigovor na isti.    

Zapisnik je bez primjedbi jednoglasno (6 glasa) prihvaćen. 

 

 

 

Ad. 2. 

Ravnateljica je upoznala prisutne da je u vremenu od 19.04.2021. do 27.04.2021. bio raspisan natječaj 

za učitelja/icu glazbene kulture na puno, određeno radno vrijeme do povratka učiteljice Petre Jakopec 

s roditeljskog dopusta. Na natječaj su stigle tri molbe. Dvije molbe nisu zadovoljavale uvjete natječaja, 
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a jedan kandidat zadovoljava uvjete članka 24. točke b) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja 

učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019.). Stoga je  Povjerenstva za procjenu i 

vrednovanje kandidata koje radi u sastavu 

1. Milorad Kućar, prof. 

2. Mihaela Novak, dipl.uč. 

3. Milena Bogdanović, dipl.uč. 

putem web stranice Škole pozvalo kandidata da dođe na intervju. Kandidat se odazvao zakazanom 

intervjuu 07.05.2021. godine s početkom u 12 sati. 

Nakon intervjua Povjerenstvo je odlučilo predložiti ravnateljici Danijela Rušeca magistra muzike 

smjer viola, za prijem u radni odnos. 

Stoga ravnateljica traži prethodnu suglasnost za Danijela Rušeca za prijem u radni odnos na puno 

određeno radno vrijeme do povratka učiteljice Petre Jakopec s roditeljskog dopusta. 

Školski odbor jednoglasno (6 glasa) daje ravnateljici prethodnu suglasnost za zapošljavanje 

Danijela Rušeca na puno, određeno radno vrijeme do povratka Petre Jakopec s roditeljskog 

dopusta. Radni odnos počinje 19. svibnja 2021. 

 

 

Ad. 3. 

U vremenu od 19.04.2021. do 27.04.2021. bio raspisan natječaj za učitelja/icu matematike na puno, 

određeno radno vrijeme do povratka učiteljice Jelene Kovač s roditeljskog dopusta. Na natječaj je 

stigla jedna molba koja ne zadovoljava uvjete natječaja. 

Ravnateljica upoznaje prisutne da se na natječaj za učitelja/icu matematike javila Tatjana Gradinšćak, 

apsolventica matematike s iskustvom rada u školi, pa stoga traži prethodnu suglasnost za njeno 

zapošljavanje na puno određeno radno vrijeme do povratka učiteljice Jelene Kovač s roditeljskog 

dopusta, a najduže do 5 mjeseci. 

Školski odbor jednoglasno (6 glasa) daje ravnateljici prethodnu suglasnost za zapošljavanje Tatjane 

Gradinšćak na puno, određeno radno vrijeme do povratka Jelene Kovač s roditeljskog dopusta. 

Tatjana Gradinšćak ima zasnovan radni odnos na 60 dana, pa će joj se novim ugovorom  regulirati 

prava iz radnog odnosa s početkom od 17. svibnja 2021.  

 

 

 

Ad.4. 

 

Obzirom da smo 12.04.2021. dobili Odluku o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi za 

Petra Jovana učenika 1. a razreda Škola je 19.04.2021. raspisala natječaj za pomoćnika u nastavi 

učenika s teškoćama. Natječaj je bio otvoren do 27.04.2021. godine i na njega se javilo 6 kandidata. 

Ravnateljica obavještava prisutne da je s Tamarom Rešetar potpisala ugovor o radu na 60 dana do 

završetka natječajnog postupka kako bi se učeniku odmah pružila pomoć pomoćnika. Tamara Rešetar 

je mag.edu hrvatskog jezika i stoga ravnateljica traži prethodnu suglasnost za njeno zapošljavanje na 

nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, određeno vrijeme do kraja nastavne godine. 

 

Školski odbor jednoglasno (6 glasa) daje ravnateljici prethodnu suglasnost za zapošljavanje Tamare 

Rešetar na nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, određeno radno vrijeme do kraja nastavne godine. 

Tamara Rešetar ima zasnovan radni odnos na 60 dana, pa će joj se novim ugovorom  regulirati 

prava iz radnog odnosa s početkom od 17. svibnja 2021.  
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Nakon završetka 4. točke dnevnog reda preko internetske aplikacije Viber uključio se i gospodin 

Darijo Mudnić u rad sjednice. Predsjednica ga je upoznala s dosadašnjim tijekom sjednice. Gospodin 

Mudnić izjavio je da se slaže sa svim odlukama koje su članovi Školskog odbora donijeli prema 

dnevnom redu do njegovog uključivanja u rad sjednice.  

 

 

 

Ad.5. 

Poslovnik o radu Školskog odbora članovi Školskog odbora dobili su na razmatranje zajedno s 

pozivom na sjednicu.  

Uz tajnicu škole članovi školskog odbora pročitali su članke 11., 13., i 36. gdje su bile tiskovne 

pogreške, odnosno u članku 13. dodani je stavak 3. 

Takav Poslovnik o radu Školskog odbora članovi školskog odbora jednoglasno (7 glasa) su 

prihvatili. 

(Poslovnik u privitku.) 

 

 

Ad.6. 

Predsjednica upoznaje prisutne o zahtjevu Varaždinske županije o donošenja Odluke o utvrđivanju 

kriterija za određivanje ciljane skupina za prijavu na otvoreni poziv projekta „Osiguranje školske 

prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ u školskoj godini 2021./2022. i razlogu zašto je tražila 

pismeno očitovanje članova školskog odbora na pripremljenu Odluku.  

Izvijestila ih je da su svi članovi sindikata prihvatili pripremljenu Odluku (u privitku) i da će se 

njihova očitovanja u pisanom obliku priložiti ovom zapisniku. 

Također izvještava prisutne da je Odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje ciljane skupina za 

prijavu na otvoreni poziv projekta „Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ u 

školskoj godini 2021./2022. jednoglasno (7 glasa) prihvaćena. 

 

 

Ad.7. 

a) Na zahtjev gospodina Mihaela Libera ravnateljica je postavila pitanje pročelniku za odgoj i 

obrazovanje Miroslavu Huđeku, zašto PŠ Svibovec Podravski još nije uključena u projekt 

energetske obnove, na što joj je pročelnik odgovorio da „kad bude raspisan natječaj bit će 

uključena“ – (pitanje ravnateljice i odgovor pročelnika u privitku).  

Nakon toga im je ravnateljica pokazala projekte za energetsku obnovu škole izrađene u 

vremenu od veljače do travnja 2019. (izradile ga tvrtka Energo-S d.o.o. Varaždin i Ving d.o.o. 

Varaždin) kao i energetski certifikat zgrade PŠ Svibovec Podravski izrađen 21.3.2019. od 

tvrtke „Moderna“ d.o.o. Čakovec. Sve projekte i energetski certifikat platila je Varaždinska 

županija posebno osiguranim sredstvima u iznosu od 25.000,00 kuna. 

Isto tako pokazala im je i novinske članke objavljene u Varaždinskim vijestima od 27.05.2019. 

godine, u kojima je objavljeno da su 24.05.2019. godine zamjenik župana Tomislav Paljak i 

pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek zajedno s 

ravnateljicom Škole obišli PŠ Svibovec i utvrdili da je objekt u lošem stanju što potvrđuje i 

energetski certifikat Škola mora u hitnu obnovu. Tada je zamjenik župana gospodin Paljak 

istaknuo da u slučaju izostanka javnog poziva za energetsku obnovu sredstva će osigurati 

Varaždinska županija prema drugom modelu, obzirom da to zaposlenici, djeca i roditelji iz 

prelijepog mjesta Svibovec Podravski to zaslužuju. 

Stoga ravnateljica zaključuje da se iz svega priloženog vidi njena briga o PŠ, da je ona još 

2018.  godine tražila od Varaždinske županije sredstva za obnovu PŠ, te da su početkom 2019. 

godine napravljene sve predradnje koje omogućuju energetsku obnovu, da je nekoliko puta na 

sastancima s pročelnikom pitala zašto u županiji više nema interesa za početak radova i da joj 

je uvijek bilo odgovorena da još treba čekati. 

Gospodin Liber bio je zadovoljan odgovorom ravnateljice i rekao da će on postaviti pitanje na 

Županijskom vijeću zašto, čega unatoč projektnoj dokumentaciji još nije započeta obnova PŠ 

Svibovec Podravski. 
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b) Ravnateljica upoznaje članove Školskog odbora o tome da je Škola dobila odluku Varaždinske 

županije o financiranju izmjene krovišta na PŠ Svibovec Podravski, da je proveden postupak 

jednostavne nabave, da je 20. travnja 2021. izvršeno otvaranje ponuda na kojoj su sudjelovali 

ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupku jednostavne nabave:  Lidija Valec, 

mag.prim.obraz., ravnateljica Škole, Mladen Sinković, predstavnik osnivača,  Margareta 

Skuhala Juričić, predsjednica ŠO,  Ljiljanka Skomrak, tajnica Škole,  Slobodan Rodić, domar 

OŠ Sračinec. 

Da je jedini ponuditelj bila tvrtka CORE upravljanje d.o.o. iz Varaždina, Maksimilijana 

Vrhovca 14 i da je njihova ponuda odgovarala natječajnom postupku, pa je stoga i odabrana za 

izvođača radova. 

Isto tako ih obavještava da smo na prijedlog ugovora s izvođačem u kojem je naznačen rok 

početka radova kraj nastavne godine dobili suglasnost Varaždinske županije, ali smo nakon 

toga dobili zahtjev pročelnika da izmijenimo ugovor i da za rok za početak radova stavimo 

odmah nakon potpisivanja ugovora, a da ugovor potpišemo isti odnosno naredni dan 

(11.05.2021. odnosno 12.05.2021.)  

Ravnateljica nije bila zadovoljna s nalogom za izmjenu početka ugovornog roka obzirom da 

nastava traje, te da su učenici od 1. – 4. razreda svakodnevno prisutni u školi čime ih se dovodi 

u opasnost, ali je ipak postupila po nalogu. 

Ravnateljica isto tako upoznaje prisutne članove da je na potpisivanju ugovora direktoricu 

tvrtke Core upravljanje d.o.o. gospođu Zvjezdanu Erceg upoznala da PŠ Svibovec Podravski 

na stropu ima postavljenu trstinu, te da bi prije početka gradnje trebalo dobro osigurati 

gradilište radi sigurnosti učenika i zaposlenika. Nakon toga dogovoreno je da će se prije 

početka građevinskih radova konzultirati sa stručnjakom za statiku objekta. 

Obzirom na sve navedeno članovi školskog odbora jednoglasno (7 glasa) zaključuju da se 

radovi bez obzira na potpisani ugovor ne mogu započeti prije nego li statičar pregleda 

zgradu i odobri postavljanje nove konstrukcije krova, a da nisu sanirani zidovi koji su se 

trebali sanirati prilikom energetske obnove zgrade. 

 

 

c) Ostalih pitanja i prijedloga nije bilo. 

  

 

 

Sjednica je završila u 19,15 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK: 

 

Ljiljanka Skomrak      Margareta Skuhala Juričić, prof. 


