
REPUBLIKA HRVATSKA 

OŠ KAJZERICA   

ZAGREB, Ulica Žarka Dolinara 9 

  

KLASA: 003-06/18-01/65 

URBROJ: 251-665/18-01 

Zagreb, 13. srpnja 2018. godine 

 

ZAPISNIK 

 

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

Zagreb, održane dana 13. srpnja 2018. godine s početkom u 9:15 sati. 

 

Nazočni članovi Školskog odbora:    

 

1. Vesna Bobinski      

2. Andrea Bosanac 

3. Ines Smolčić 

4. Ognjen Golubić 

5. Ljiljana Klinger 

 

Odsutni članovi Školskog odbora: 

- Vesna Budinski 

- Ivana Cindrić 

     

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 64. sjednice Školskog odbora od dana 14. lipnja  2018. godine 

2. Zahtjev za odobrenjem namjenskih sredstava OŠ Kajzerica 

   - Prenamjena unutarnjeg školskog prostora (adaptacijski radovi) - obavijest ravnatelja  

     škole 

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,  

    - obavijest ravnatelja škole    

            4. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.    

                siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. - OŠ Kajzerica  

            5. Razno  

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

 



Ad. 1. 

Na zapisnik 64. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno prihvaćen. 

Ad. 2.  

Nastavno na početak školske godine 2018./2019. Osnovna škola Kajzerica organizirat će 

izvođenje nastave u jednoj smjeni za 592 učenika u 28 redovitih razrednih odjela. U ovom 

trenutku prostorni kapaciteti dijela objekta “Kajzerica“ osiguravaju maksimalne prostorne 

kapacitete za 24 učionice koje zadovoljavaju pedagoške standarde, a iste Osnovna škola 

Kajzerica koristi od početka školske godine 2014./2015. 

Slijedom navedenog, u dogovoru s predstavnicima Gradskog ureda za obrazovanje predložena 

je prenamjena ostalog postojećeg prostora kako bi se dobile maksimalno dvije dodatne učionice 

koje bi optimalno za iduću školsku godinu osigurale uvjete za rad u jednoj smjeni za 28 razredni 

Shodno tome potrebno je adaptirati dva postojeća prostora, “staru“ školsku knjižnicu 

(pregradnjom iste) kao i tri dodatna unutarnja prostora na drugom katu objekta, iz kojih bi se 

po završetku adaptacijskih radova osigurale dvije nove školske učionice. 

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

ponude (iste su sastavni dio ovog zapisnika): 

1. ponuda br. ZG 0787/2018, Salon bankarske opreme - Ozimec d.o.o., od 15. lipnja 2018. u 

iznosu od 46.175,00 kuna s uključenim PDV-om (25%)  

2. ponuda br. 208-2018, Absolute d.o.o., od 15. lipnja 2018. u iznosu od 49.375,00 kuna s 

uključenim PDV-om (25%)   

3. ponuda PROFI BAUCENTAR d.o.o., od 15. lipnja 2018. u iznosu od 37.990,00 kuna bez 

uključenog PDV-a (25%)   

Nakon razmatranja predmetnih ponuda Školski odbor Osnovne Škole Kajzerica jednoglasno je 

izabrao ponudu br. 1. tvrtke Salon bankarske opreme - Ozimec d.o.o, Remetinečka cesta 28, 10 

000 Zagreb, u iznosu od 46.175,00 kuna s uključenim PDV-om (25%) 

(četrdesetšesttisućastosedamdesettpet) kao najpovoljniju ponudu. 

O izabranoj ponudi obavijestit će tvrtka Salon bankarske opreme - Ozimec d.o.o, Remetinečka 

cesta 28, 10 000 Zagreb te će se istoj uputiti narudžbenica za izvođenje predmetnih radova. 

Sukladno navedenom, nadležnom Gradskom uredu dostavljen je i zahtjev od strane OŠ 

Kajzerica dana u kojem se traži odobrenje namjenskih sredstava za prenamjenu unutarnjeg 

školskog prostora (adaptacijski radovi) za nove dvije učionice u predmetnom iznosu od 46. 

175,00 kuna s PDV-om (četrdesetšesttisućastosedamdesettpet), a koji je isti Ured odobrio 

dopisom od dana 6. srpnja 2018. (isti je sastavni dio ovog zapisnika). 

 

Ad. 3. 

Nastavno na zahtjev koji je upućen nadležnom Gradskom uredu za obrazovanje, Ilica 25, 

Zagreb, a sve vezano uz izradu plana zaštite od požara na temelju procjene ugroženosti od 

požara temeljem Rješenja 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) i potrebu osiguravanja namjenskih sredstava u 

iznosu od 35.000,00 kuna - pojedinačna cijena je izražena s uključenim PDV-om (25%), 

nadležni Gradski ured nije u mogućnosti osigurati tražena sredstva, ukazao je ravnatelj Škole 

sukladno podnesenom zahtjevu (isti je sastavni dio ovog zapisnika). 

Jednoglasnom odlukom članova Školskog odbora odlučeno je da će predmetni iznos za izradu 

plana zaštite od požara na temelju procjene ugroženosti od požara temeljem Rješenja 

Ministarstva unutarnjih poslova dana 1. ožujka 2017. godine biti uplaćen od strane OŠ 

Kajzerica i IV. gimnazije u omjeru 2/3 od strane OŠ Kajzerica i 1/3 od strane IV. gimnazije 

shodno ukupnom iznosu, tvrtki METRO ALFA d.o.o., Karlovačka cesta 4L, Zagreb, koja je 

izradila predmetni Plan.  

Ad. 4.  

Pod ovom točkom dnevnog reda voditeljica računovodstva po pozicijama je obrazložila 

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 

2018. godine do 30. lipnja 2018. godine. Kako nitko od članova Školskog odbora nije imao 

primjedbi na isti, članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli 

 

                                                                 ODLUKU 

o usvajanju Financijskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. 

godine. 

Usvaja se Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018.  

godinu (isti je sastavni dio ovog zapisnika). 

 

Ad. 5. 

Pod ovom točkom dnevnog reda ravnatelj škole obavijestio je članove Školskog odbora o 

zaprimljenom pozivu od strane Prekršajnog suda u Zagrebu, a sve vezano uz postupak zbog 

prekršaja iz članka 65. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara. Glavna rasprava održat će se dana 

11. srpnja 2018. u 8.00 sati na Prekršajnom sudu u Zagrebu. Prekršajni postupak vodi se zbog 

neispunjenja točke 2 b) izvršnog Rješenja Ministarstva unutarnjih poslova od dana 1. ožujka 

2017. (nemogućnost osiguravanja vatrogasnog dežurstva u/na prostoru objekta Kajzerica). O 

svemu je obaviješteno nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

 

 

 

Školski odbor završio je s radom u 10:05 sati. 

 

    ZAPISNIČAR                                                 PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

      Marin Karin                                                                          Vesna Bobinski              


