
REPUBLIKA HRVATSKA 

OŠ KAJZERICA   

ZAGREB, Ulica Žarka Dolinara 9 

  

KLASA: 003-06/17-01/63 

URBROJ: 251-665/17-01 

Zagreb, 21. ožujka 2018. godine 

 

ZAPISNIK 

 

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

Zagreb, održane dana 23. travnja 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. Mira Anić Milić,  

6. Ljiljana Klinger 

 

Odsutni članovi Školskog odbora: 

- Ognjen Golubić 

     

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 
 

 

 

Dnevni red: 
 

1. Verifikacija zapisnika 62. sjednice Školskog odbora od dana 23. travnja 2018.  

     godine 

2. Prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa na sljedećim radnim mjestima,  

    a sve sukladno članku 107. stavku 10. podst. 1. ZOOOSŠ-a: 

   -  spremačica, dvije izvršiteljice na puno radno vrijeme, određeno, na upražnjenim  

      radnim mjestima spremačica, do 60 dana jer obavljanje poslova ne trpi odgodu   

   -  učiteljica biologije i kemije, jedna izvršiteljica na puno radno vrijeme, određeno,  

      zamjena za učiteljicu Sunčanu Mumelaš, na radnom mjestu učiteljice biologije i  

      kemije    



3. Inspekcijski nadzor sukladno rješenju MUP-a od 1. ožujka 2017. godine, obavijest  

    ravnatelja škole 

4. Razno 

 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 1. 

Na zapisnik 61. 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 za sljedeće djelatnike: 

1. SNJEŽANU JAGRAČEC (radno mjesto spremačica) - 40 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena na određeno radno vrijeme, a sve sukladno članku 107. stavku 10. podst. 1. ZOOOSŠ-

a, do 60 dana, na upražnjenom radnom mjestu spremačice jer posao ne trpi odgodu. 

Za navedeno radno mjesto spremačice Osnovna škola Kajzerica zatražila je predmetnu 

suglasnost od strane nadležnog MZO-a. 

 

2. MIRJANU MEĐAKOVIĆ (radno mjesto spremačica) - 40 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena na određeno radno vrijeme, a sve sukladno članku 107. stavku 10. podst. 1. ZOOOSŠ-

a, do 60 dana, na upražnjenom radnom mjestu spremačice jer posao ne trpi odgodu.  

Za navedeno radno mjesto spremačice Osnovna škola Kajzerica zatražila je predmetnu 

suglasnost od strane nadležnog MZO-a. 

 

3. LUCIJU HODAK (radno mjesto učiteljice biologije i kemije) - 40 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena na određeno radno vrijeme (zamjena), a sve sukladno članku 107. stavku 10. 

podst. 1. ZOOOSŠ-a, do 60 dana, odnosno do povratka radnice SUNČANE MUMELAŠ, 

učiteljice biologije i kemije, sa bolovanja. 

 

 

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

23. travnja 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, Osnovnoj škola Kajzerica i IV. gimnaziji najavljen je inspekcijski nadzor 

od strane Ministarstva unutarnjih poslova dana 10. i 11. svibnja 2018. godine. Inspekcijskim 

nadzorom utvrdit će se da li su predmetne točke spomenutog Rješenja ispunjene u roku od 

godine dana od dana izdavanja Rješenja. O ishodu predmetnog nadzora od strane Ministarstva 

unutarnjih poslova ravnatelj škole obavijestit će članove Školskog odbora na jednoj od idućih 

sjednica Školskog odbora. 

 

Ad. 4.  

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

odlukom ravnatelja radnici Josipi Slonjšak, na radnom mjestu spremačice, odobren neplaćeni 

dopust u vremenu od šest mjeseci sukladno podnesenom zahtjevu imenovane radnice dana 19. 

travnja 2018. godine. Radnica je već koristila neplaćeni dopust u vremenu od šest mjeseci do 

23. travnja 2018. godine radi osobnih razloga. Neplaćeni dopust u vremenu od šest mjeseci 

radnica će koristiti do 23. listopada 2018. godine. 

 

 

 

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

 

    ZAPISNIČAR                                                 PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

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

               

 


