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Sveti Petar Orehovec,  7. ožujka 2019. 

 

Skraćeni zapisnik sa 27. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Sveti Petar Orehovec 

(dalje u tekstu: Škole) održane 6. ožujka 2019. godine u 18,30 sati 

Prisutni članovi Školskog odbora: Gordana Ščetar, Dijana Španić Harča, Dragutin Matus i 

Sofija Vukalović. 

Nisu prisutni: Mladen Majerić i Kristina Dubravec (ispričala se). 

Ostali prisutni: ravnatelj - Stjepan Lučki, voditeljica računovodstava - Kristina Truščec i tajnica 

- Snježana Švagelj. 

Predsjednica je pozdravila prisutne te pitala imaju li primjedbe na zapisnik 26. sjednice, pošto 

primjedaba nije bilo zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 

Nazočni članovi odbora jednoglasno su usvojili dnevni red sjednice koji se sastojao od  

sljedećih točaka: 

1) Davanje suglasnosti za zapošljavanje učitelja hrvatskog jezika - 1 izvršitelj m/ž na 

određeno puno radno vrijeme - 40 sata tjedno. 

2) Rasprava i donošenje Statuta OŠ Sveti Petar Orehovec. 

3) Rasprava i donošenje Plana nabave za 2019. godinu. 

4) Rasprava i donošenje Odluke po zamolbi AMK Križevci. 

5) Rasprava i donošenje Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave asfaltiranja 

parkirališta pri OŠ Sveti Petar Orehovec i imenovanju povjerenstava. 

6) Rasprava i donošenje Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave rabljenog 

osobnog automobila i imenovanju povjerenstava. 

7) Rasprava i donošenje Odluke o provođenju postupka jednostavne nabave građevinske 

stolarije i imenovanju povjerenstava. 

8) Rasprava i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

Financijskog plana Osnovne škole Sveti Petar Orehovec za 2018. godinu. 

9) Rasprava i donošenje Odluke o trošenju sredstava proračunskog viška u 2019. godini. 

10)  Pitanja, informacije, prijedlozi.  

 

Ad 1) Predsjednica je pročitala koji su se kandidati javili po raspisanom natječaju za radno 

mjesto učitelj hrvatskoga jezika, 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno, 

od 16. siječnja 2019. do 24. siječnja 2019. godine. 



Ravnatelj je predložio da se primi Ana Pajnić, magistra edukacije hrvatskog jezika i 

književnosti i magistra edukacije povijesti do povratka na rad Brankice Raguž . 

Školski odbor je jednoglasno usvojio prijedlog ravnatelja. 

Ad 2) Predsjednica je podsjetila članove da su na prošlom Školskom odboru usvojili prijedlog 

Statuta koji je upućen Županu radi dobivanja suglasnosti. 25. veljače smo e-poštom dobili 

suglasnost i sada donosimo Statut. 

Školski odbor je jednoglasno usvojio Statut. 

Ad 3) Nakon kraće rasprave Školski odbor je jednoglasno usvojio Plan nabave. 

Ad 4) Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora su dali suglasnost na korištenje prostora 

OŠ Sveti Petar Orehovec za tehnički pregled traktora 6. travnja 2019. godine AMK Križevci 

bez naknade, ali uz dogovor da se prije kraja nastavne godine traži od njih donacija za kupnju 

knjiga namijenjenih za nagrade učenika ili slično. 

Ad 5) Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora su dali suglasnost na donošenje Odluke 

o provođenju postupka jednostavne nabave asfaltiranja parkirališta pri OŠ Sveti Petar Orehovec 

i imenovanju povjerenstava u sastavu: Goran Bejuk, Sofija Vukalović i Snježana Švagelj. 

 

Ad 6) Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora su dali suglasnost na donošenje Odluke 

o provođenju postupka jednostavne nabave rabljenog osobnog automobila i imenovanju 

povjerenstava u sastavu: Ivica Levak, Sofija Vukalović i Kristina Dubravec. 

Ad 7) Predsjednica je dala riječ ravnatelju koji je rekao da se ide u nabavu građevinske stolarije 

kako bi se zamijenili prozori koji su u jako lošem stanju. Iznos je 100.000,00 kuna s PDV-om 

a u povjerenstvo predlaže: Marijana Kosa, Vilima Tremskog i Sofiju Vukalović. 

Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora dali su suglasnost na donošenje Odluke o 

provođenju postupka jednostavne nabave građevinske stolarije i imenovanju povjerenstava u 

sastavu: Marijan Kos, Vilim Tremski i Sofija Vukalović. 

 

Ad 8) Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora su jednoglasno usvojili Godišnji izvještaj 

o izvršenju Financijskog plana Osnovne škole Sveti Petar Orehovec za 2018. godinu. 

 

Ad 9) Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora su jednoglasno donijeli Odluku o trošenju 

sredstava proračunskog viška u 2019. godini kako je predloženo. 

 

ZAPISNIČARKA:                                            PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:         

Snježana Švagelj                                                                     Gordana Ščetar 

 

 


