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OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC 
ŠKOLSKI ODBOR 
KLASA: 003-06/16-01/05 
URBROJ: 2109-43-16-02 
Strahoninec, 11.04.2016. 
 

Predmet: Skraćeni zapisnik s 36. sjednice Školskog odbora održane 11.04.2016. u 19 sati 
 
Prisutni: predsjednica Bernarda Topolko, Svjetlana Zlatarek, Markus Pilić, Siniša Trajbar, Dijana Pasarić, Mario 
Kanižaj, Jasminka Poljanec, ravnateljica Jelena Okun i tajnica Silvija Antonović. 
Predsjednica otvara sjednicu te pozdravlja novog člana odbora, g. Markusa Pilića, konstatira da su prisutni svi 
članovi Školskog odbora te da će sve odluke biti pravovaljane.  
Predloženi dnevni red:  

1. Verificiranje mandata g. Markusa Pilića, imenovanog u Školski odbor iz reda Vijeća roditelja umjesto g. 

Hrvoja Šlezaka 

2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 34. sjednice Školskog odbora održane 04.02.2016. godine i zapisnika s 

35. (elektronske) sjednice Školskog odbora održane 09.03.2016. godine 

3. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu kuharice (puno 

određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, najdulje do 60 dana)   

4. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu spremačice (puno 

određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, najdulje do 60 dana)   

5. Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Strahoninec za 2015. godinu 

6. Ostalo 

Nije bilo rasprave o dnevnom redu te je on jednoglasno usvojen. 

T.1. 
Predsjednica je zamolila ravnateljicu za riječ. Ravnateljica govori kako je g. Hrvoje Šlezak uputio zamolbu za 
razrješenje s dužnosti predsjednika Vijeća roditelja i člana Školskog odbora zbog odlaska na mjesto zamjenika 
ministra znanosti. Roditelji 6.a razreda imenovali su novog člana u Vijeće roditelja. Ravnateljica čita zapisnik sa 
održane sjednice Vijeća roditelja na kojoj je g. Šlezak jednoglasno razriješen dužnosti predsjednika Vijeća 
roditelja i predstavnika Vijeća roditelja u Školskom odboru, te je g. Markus Pilić iz Strahoninca, Odvojak Marka 
Kovača 5, jednoglasno izabran za predsjednika Vijeća roditelja i predstavnika Vijeća roditelja u Školski odbor 
umjesto g. Hrvoja Šlezaka. Mandat g. Piliću traje kao i ostalim članovima Školskog odbora, tj. do 18.03.2017. 
godine. 
 
T.2. 
Predsjednica otvara raspravu po primljenim zapisnicima. Nije bilo rasprave. Na prijedlog predsjednice, Školski 
odbor jednoglasno je donio odluku o usvajanju skraćenog zapisnika s 34. sjednice Školskog odbora održane 
04.02.2016. godine i zapisnika s 35. (elektronske) sjednice Školskog odbora održane 09.03.2016. godine. 
 
T.3. 
Predsjednica, gđa Topolko čita dopis ravnateljice od 06.04.2016. godine kojim traži prethodnu suglasnost na 
zapošljavanje kuharice Štefanije Ptiček na puno određeno radno vrijeme, do povratka kuharice Renate Vrbanec 
s bolovanja, a najdulje do 27.05.2016. godine. Kuharica Š. Ptiček već radi temeljem ugovora o radu od 
29.03.2016. godine, najdulje do 15 dana, a 15. dan je 12.04.2016. godine. Stoga ravnateljica moli prethodnu 
suglasnost Školskog odbora za nastavak radnog odnosa sa Štefanijom Ptiček počev od 13.04.2016., do povratka 
Renate Vrbanec s bolovanja, a najdulje do 27.05.2016. godine.  
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Ravnateljica napominje da će ostati nepokrivena još oko dva tjedna do kraja nastave ali se nada da će se Renata 
do tada vratiti. 
Predsjednica otvara raspravu. G. Kanižaj pita zašto do 27.5., to nije 60 dana. Gđa Zlatarek pita zašto ne do 
povratka Renate Vrbanec, zašto samo do 27.5. Ravnateljica odgovara da se u 60 dana ubraja i 15 dana za koje je 
radni odnos već zasnovan, a nakon 27.05. ne može se zaposliti bez natječaja.  
Na prijedlog predsjednice, Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za 
zasnivanje radnog odnosa sa Štefanijom Ptiček na puno određeno radno vrijeme počev od 13.04.2016. godine, 
do povratka Renate Vrbanec s bolovanja, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan 
način, ali ne dulje od 60 dana  tj. do 27.05.2016. godine, u skladu sa zahtjevom ravnateljice od 06.04.2016. 
godine.     
 
T.4. 
Predsjednica čita dopis ravnateljice od 06.04.2016. godine kojim traži davanje prethodne suglasnosti za 
nastavak radnog odnosa sa Đurđicom Kelemenić na puno određeno radno vrijeme, počev od 13.04.2016. 
godine, do povratka spremačice Ruže Branilović s bolovanja, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja 
ili na drugi propisan način, a najdulje do 27.05.2016. godine. Đurđice Kelemenić već radi od 29.03.2016. godine 
najdulje do 15 dana, i taj rok ističe 12.04.2016. godine.  
Nije bilo rasprave.  
Na prijedlog predsjednice gđe B. Topolko, Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju prethodne 
suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Đurđicom Kelemenić na puno određeno radno vrijeme počev od 
13.04.2016. godine, do povratka Ruže Branilović s bolovanja, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja 
ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana tj. do 27.05.2016. godine, u skladu s dopisom ravnateljice od 
06.04.2016. godine. 
Ravnateljica napominje da ćemo ovdje vjerojatno morati ići u natječaj. 
 
T.5. 
Predsjednica otvara raspravu o primljenom Godišnjem izvješću o radu. Ravnateljica je ukratko obrazložila 
sadržaj izvješća i istaknula da je financijsko izvješće Školski odbor usvojio 04.02.2016. godine, pa navodi sadržaj 
koji se odnosi na projekte škole. 
Gđa S. Zlatarek moli da se provjeri podatak o njenom sudjelovanju na sjednicama, smatra da je bila na više od 5 
sjednica. 
Gđa D. Pasarić navela je da je kod obrazovne strukture, uočila pogrešku u zvanju učiteljice matematike. 
Ravnateljica napominje da ćemo sve provjeriti i ispraviti pogreške. 
Na prijedlog predsjednice gđe B. Topolko, Školski odbor jednoglasno je donio odluku o usvajanju Godišnjeg 
izvješća o radu Osnovne škole Strahoninec u 2015. godini (Klasa: 402-01/16-01/07, Urbroj: 2109-43-16-01 od 
06.04.2016. godine.) 
 
T.6. 
Ravnateljica napominje kako se nada da ćemo imati priliku i osobno zahvaliti g. Šlezaku na radu. Uz Dan planete 
Zemlje svi učenici idu u Križovec, u svibnju viši razredi idu u kazalište. 20. svibnja obilježit ćemo Dan škole. 
Pripremamo doček gostiju iz Europe u sklopu Erasmus+ projekta. Susret će trajati od 09.05. do 13.05., planirana 
je večera u Scheierici, program u Općini u suradnji s vrtićem i KUD-om. 
 
Sjednica dovršena u 19,35 sati.  
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