
REPUBLIKA HRVATSKA 

OŠ KAJZERICA   

ZAGREB, Ulica Žarka Dolinara 9 

  

KLASA: 003-06/18-01/64 

URBROJ: 251-665/18-01 

Zagreb, 8. svibnja 2018. godine 

 

ZAPISNIK 

 

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

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

 

Nazočni članovi Školskog odbora:    

1. Vesna Bobinski 

2. Andrea Bosanac 

3. Ivana Cindrić 

4. Ognjen Golubić 

 

 

Odsutni članovi Školskog odbora: 

- Vesna Budinski 

- Ines Smolčić 

- Ljiljana Klinger 

     

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:  

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

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

      kemije   

   - učitelj glazbene kulture, jedan izvršitelj na nepuno radno vrijeme, određeno,  

      zamjena za učitelja Roberta Šepeca, na radnom mjestu učitelja glazbene kulture 

   - učiteljica talijanskog jezika, jedna izvršiteljica na nepuno radno vrijeme, određeno,  

      zamjena za učiteljicu Miroslavu Šovanj Spajić, na radnom mjestu učiteljice  

      talijanskog jezika 

    - domar, jedan izvršitelj na puno radno vrijeme, određeno, zamjena za radnika  

      Miljenka Klarića, na radnom mjestu domar 



            3.  Verifikacija mandata novoimenovanog člana Školskog odbora OŠ Kajzerica  

                 sukladno zaključku o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole  

                 Kajzerica kojeg je donio gradonačelnik Grada Zagreba dana 12. travnja 2018. godine 

4. Razno 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 1. 

Na zapisnik 62. 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, sukladno članku 107. stavku 

10. podst. 1. ZOOOSŠ-a, a sve vezano uz nastavak radnog odnosa do zasnivanja radnog odnosa 

na temelju natječaja ili na drugi propisani način, ali ne dulje od 60 dana od dana početka rada i 

to kako slijedi: 

1. KATARINA ŠPLAJT (radno mjesto učitelj/ica kemije i biologije) - 40 sati ukupnog tjednog 

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

ZOOOSŠ-a, do 60 dana, zamjena za učiteljicu Sunčanu Mumelaš, na radnom mjestu učiteljice 

biologije i kemije. Potvrđuje se da je radnica sklopila ugovor o radu sukladno članku 114. st. 1. 

(samostalnom odlukom ravnatelja do 15 dana zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu) 

dana 27. travnja 2018. godine. 

 

2. LEO PAŽIN (radno mjesto učitelj/ica glazbene kulture) - 22 sata ukupnog tjednog radnog 

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

a, do 60 dana, zamjena za učitelja Roberta Šepeca, na radnom mjestu učitelja glazbene kulture. 

Potvrđuje se da je radnik sklopio ugovor o radu sukladno članku 114. st. 1. (samostalnom 

odlukom ravnatelja do 15 dana zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu) dana 23. travnja 

2018. godine.  

 

3. DOROTEA SINKOVIĆ (radno mjesto učitelj/ica talijanskog jezika) - 4 sata ukupnog 

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

stavku 10. podst. 1. ZOOOSŠ-a, do 60 dana, zamjena za učiteljicu Miroslavu Šovanj Spajić, na 

radnom mjestu učiteljice talijanskog jezika. 

Potvrđuje se da je radnica sklopila ugovor o radu sukladno članku 114. st. 1. (samostalnom 

odlukom ravnatelja do 15 dana zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu) dana 2. svibnja 

2018. godine.  

 

4. SINIŠA VUČUR (radno mjesto domar) - 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na 

određeno radno vrijeme, a sve sukladno članku 107. stavku 10. podst. 1. ZOOOSŠ-a, do 60 

dana, zamjena za radnika Miljenka Klarića, na radnom mjestu domar. 

Potvrđuje se da je radnik sklopio ugovor o radu sukladno članku 114. st. 1. (samostalnom 

odlukom ravnatelja do 15 dana zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu) dana 30. travnja 

2018. godine.  



 

 

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

7. svibnja 2018. godine je jednoglasno dao prethodne suglasnosti ravnatelju Osnovne škole 

Kajzerica za zasnivanje radnih odnosa sukladno iskazanim zahtjevima ravnatelja Osnovne 

škole Kajzerica. 

Za ovu odluku glasovala su četiri (4) člana Školskog odbora. 

Ad. 3. 

Predsjednica Školskog odbora upoznaje članove Školskog odbora da je dana 2. svibnja 2018. 

godine od strane Gradskog ureda za obrazovanje Osnovnoj školi Kajzerica dostavljen 

Zaključak o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Kajzerica od 12. 

travnja 2018. godine (KLASA: 602-02/18-01/377, URBROJ: 251-03-02-18-2). 

Istim se pod točkom jedan člana Školskog odbora Osnovne škole Kajzerica, gospođa Mira Milić 

Anić, razrješuje dužnosti te se pod točkom dva za člana Školskoga odbora Osnovne škole 

Kajzerica imenuje gospođa Ivana Cindrić. 

Nakon upoznavanja s imenovanim članom Školskog odbora pristupilo se verificiranju mandata 

novoimenovanom članu Školskog odbora. Slijedom toga, Zaključkom o razrješenju i 

imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Kajzerica od 12. travnja 2018. godine za 

člana Školskog odbora imenuje se: 

1. IVANA CINDRIĆ 

te se utvrđuje da je ista imenovana članom Školskog odbora Osnovne škole Kajzerica od dana 

7. svibnja 2018. godine. 

 

Ad. 4.  

Nije bilo pitanja niti prijedloga. 

 

 

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

 

    ZAPISNIČAR                                                 PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

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

 

 


