
REPUBLIKA HRVATSKA 

OŠ KAJZERICA   

ZAGREB, Ulica Žarka Dolinara 9 

  

KLASA: 003-06/17-01/62 

URBROJ: 251-665/17-01 

Zagreb, 21. ožujka 2018. godine 

 

ZAPISNIK 

 

šezdeset i prve sjednice Školskog odbora Osnovne škole Kajzerica, Ulica Žarka Dolinara 9, 

Zagreb, održane dana 20. ožujka 2018. godine s početkom u 7:30 sati. 

 

Nazočni članovi Školskog odbora:    

         

1. Vesna Bobinski 

2. Andrea Bosanac 

3. Ines Smolčić 

4. Vesna Budinski 

5. Ognjen Golubić 

6. Mira Anić Milić 

7. Ljiljana Klinger 

 

Odsutnih članova Školskog odbora nije bilo 

     

Pored članova prisutni su:  

1. Igor Rukljač, ravnatelj  

2. Marin Karin, tajnik škole i zapisničar 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora, gđa Vesna Bobinski, utvrdila da postoji 

kvorum i predložila sljedeći dnevni red kako slijedi: 

 

 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija zapisnika 60. sjednice Školskog odbora od dana 19. veljače 2018.  

    godine 

2. Prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa: 

    - po završenom natječajnom postupku za učitelja/icu informatike od 27. veljače   

      2018. godine na određeno puno radno vrijeme 

    - po završenom natječajnom postupku za učitelja/icu hrvatskog jezika od d 27.  

      veljače 2018. godine na određeno puno radno vrijeme 

                - zapošljavanje pomoćnika u nastavi učeniku 5. c razrednog odjela, u Osnovnoj  

                   školi Kajzerica, na radno mjesto pomoćnik u nastavi, u sklopu projekta  

                   “Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom  

                    obrazovanju, faza III“, shodno upražnjenom radnom mjestu te raspisanom  

                    natječajnom postupku od dana 21. veljače 2018. godine 

3. Izrada elaborata ugroženosti od požara (OŠ Kajzerica i IV. gimnazija) na temelju  



    procjene ugroženosti od požara sukladno rješenju MUP-a od 1. ožujka 2017.  

    godine, izbor ponude 

4. Školske odore u školskoj godini 2018./2019., obavijest ravnatelja  

5. Razno 

 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 1. 

Na zapisnik 60. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno prihvaćen. 

Ad. 2.  

Gosp. Igor Rukljač, ravnatelj Škole, zatražio je prethodne suglasnosti Školskog odbora za 

zasnivanje radnih odnosa u OŠ Kajzerica po završetku natječajnih postupaka za sljedeće 

djelatnike: 

1. LUCIJU ALJINOVIĆ (radno mjesto učiteljica informatike) - 40 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena na određeno radno vrijeme (zamjena) do povratka radnice MARTINE 

STANIŠIĆ, učiteljice informatike, s porodiljnog/roditeljskog dopusta, a sve po završetku 

natječajnog postupka od dana 27. veljače 2018. godine 

 

2. DAVORKU LJEVAR (radno mjesto učiteljica hrvatskog jezika) - 40 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena na određeno radno vrijeme (zamjena) do povratka radnice MATEE BALEN 

ŠIMIĆ, učiteljice hrvatskog jezika, s porodiljnog/roditeljskog dopusta, a sve po završetku 

natječajnog postupka od dana 27. veljače 2018. godine 

 

3. KATICU MARJANOVIĆ (radno mjesto pomoćnik u nastavi učeniku 5. C razrednog 

odjela, Lovri Ćosiću, u sklopu projekta “Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici 

kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“) - 21 sat ukupnog tjednog radnog vremena na 

određeno radno vrijeme do 15. lipnja 2018. godine, a sve po završetku natječajnog postupka od 

dana 21. veljače 2018.godine 

 

Školski odbor Osnovne škole Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, na sjednici održanoj dana 

20. ožujka 2018. godine jednoglasno je dao prethodne suglasnosti ravnatelju Osnovne škole 

Kajzerica za zasnivanje radnih odnosa sukladno iskazanim zahtjevima ravnatelja Osnovne 

škole Kajzerica. 

 

Ad. 3. 

Nastavno na izdano rješenje od strane Ministarstva unutarnjih poslova dana 1. ožujka 2017. 

godine (KLASA:UP/I-214-02/17-10/8; URBROJ:511-01-208-17-2) u postupku razvrstavanja 

građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara, objekt Kajzerica 

(Osnovna škola Kajzerica i IV. gimnazija) temeljem istoga razvrstan je u IIa (drugu) kategoriju, 

a sve sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10). 



Slijedom navedenoga, Osnovna škola Kajzerica  i IV. gimnazija bile su obvezne izraditi plan 

zaštite od požara na temelju procjene ugroženosti od požara (obvezni rok izvršenja navedene 

mjere je 12 mjeseci), a sve sukladno točki 2. podstavku a) predmetnog Rješenja koja je 

određena na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 

92/10).  

U prilog tome prikupljene su tri predmetne ponude ovlaštenih tvrtki koje su dostavile sljedeće 

ponude (iste su sastavni dio ovog zapisnika): 

PONUDA br. 1 - METRO ALFA d.o.o., Karlovačka cesta 4L, Zagreb, u iznosu od 35.000,00 

kuna - pojedinačna cijena je izražena s uključenim PDV-om (25%) 

PONUDA br. 2 - ORSUS GRUPA d.o.o, Gupčeve lipe 20, Zagreb, u iznosu od 43.750,00 kuna 

- pojedinačna cijena je izražena s uključenim PDV-om (25%) 

PONUDA br. 3 - FLAMIT d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor, Jurja Dijanića 24/a, 

Samobor, u iznosu od 40.000,00 kuna - pojedinačna cijena je izražena s uključenim PDV-om 

(25%) 

Sukladno tome Školski odbor Osnovne Škole Kajzerica jednoglasno je izabrao ponudu br. 1, 

tvrtke METRO ALFA d.o.o., Karlovačka cesta 4L, Zagreb, u iznosu od 35.000,00 kuna s 

uključenim PDV-om (25%) kao najpovoljniju ponudu. 

O izabranoj ponudi obavijestit će se nadležni Gradski ured za obrazovanje, Ilica 25, Zagreb te 

će se po istome uputiti narudžbenica tvrtki METRO ALFA d.o.o., Karlovačka cesta 4L, Zagreb, 

za izradu predmetnog elaborata. 

 

Ad. 4.  

Ravnatelj škole, gosp. Igor Rukljač, ukratko je obavijestio članove Školskog odbora OŠ 

Kajzerica da je OŠ Kajzerica uključila svojih 98 učenika u projekt “Školske odore školska 

godina 2018./2019. na temelju provedenog anketnog upitnika među roditeljima i učenicima OŠ 

Kajzerica. Isti je dostavljen Gradskom uredu za obrazovanje, Ilica 25, Zagreb. 

 

Ad. 5. 

Točka razno nije otvarana. 

 

 

 

Školski odbor završio je s radom u 8:15 sati. 

 

    ZAPISNIČAR                                                 PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

 Marin Karin, dipl. iur.                                                     Vesna Bobinski, dipl. bibliotekar

                                                      


