
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa XLIV. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Zlatar Bistrica  

održane 18.1.2017.g. u prostorijama OŠ Zlatar Bistrica u 10.00 sati 

 

Prisutni članovi: Andreja Jertec,  Marija Hudi Hitrec, Luka Levar, Davor Sugnetić, Iva 

Šantek, Suzana Žunić, Jasna Jakopec 

Ostali prisutni: Jasna Kokot Pelko, Jasenka Kuljak, Božena Slunjski 

Predsjednica Školskog odbora u dogovoru s ravnateljicom odredila je da će Zapisnik pisati 

Marija Hudi Hitrec. 

Nakon konstatacije da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova jednoglasno je prihvaćen 

sljedeći dnevni red: 

DNEVNI RED: 

 

1) Predstavljanje kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja/ice OŠ Zlatar Bistrica 

2) Prijedlog odgode glasovanja i donošenje odluke o izboru kandidata za ravnatelja/icu 

OŠ Zlatar Bistrica 

3) Pitanja i prijedlozi 

Prije prelaska na prvu točku dnevnoga reda predsjednica ŠO pročitala je zapisnik prethodne 

sjednice. Primjedbi nije bilo. Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

Ad. 1.  Predstavljanje kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja/ice OŠ Zlatar Bistrica 

Predsjednica ŠO upoznala je članove Školskoga odbora za zahtjevom župana KZŽ Željkom 

Kolarom da se kandidati za ravnatelja osobno predstave članovima Školskoga odbora te da se 

odgodi glasovanje o izboru ravnatelja. 

Prije osobnog predstavljanja kandidata za ravnatelja/icu škole predsjednica ŠO je pročitala 

zamolbe i životopise kandidata, nakon čega je uslijedilo osobno predstavljanje kandidata 

abecednim redom. 

Ad. 2.  Prijedlog odgode glasovanja i donošenje odluke o izboru kandidata za 

ravnatelja/icu OŠ Zlatar Bistrica 

Predsjednica ŠO predložila je da se na zahtjev Osnivača, Krapinsko – zagorske županije, 

župana Željka Kolara odgodi glasovanje za izbor ravnatelja/ice OŠ Zlatar Bistrica za četvrtak 

26. siječnja 2017. g. s početkom u 18.30 sati. Svi članovi ŠO bili su suglasni s prijedlogom. 

 

 



Ad. 3.  Pitanja i prijedlozi 

Ravnateljica je upoznala prisutne da je učiteljica povijesti Sanja Marija Gubez potpisala 

sporazumni raskid radnog odnosa s datumom 17.1.2017. g. jer je dobila puno radno vrijeme 

na neodređeno u SŠ Bedekovčina. 

Na radno mjesto učiteljice povijesti zaposlena je Helena Žigrović, prof. povijesti na određeno 

do 15 dana nepuno radno vrijeme jer obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog 

odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana, te molimo suglasnost Školskog odbora za 

zapošljavanje do 60 dana sukladno čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zapošljavanje Helene Žigrović na 

radno mjesto učiteljice povijesti do 60 dana. 

 

Ad. 2.) Pitanja i prijedlozi 

 

Daljnjih pitanja i prijedloga nije bilo.  

Sastanak Školskog odbora završio je u 10.35 sati. 

 

Zapisničarka:          Predsjednica ŠO 

Marija Hudi Hitrec        Andreja Jertec 


