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Sveti Petar Orehovec, 27. veljače 2020. 

 

Skraćeni zapisnik sa 38. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Sveti Petar Orehovec 

održane 27. veljače 2020. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati 

 

 

Prisutni članovi Školskog odbora: Gordana Ščetar, Dijana Španić Harča, Kristina Dubravec, 

Dragutin Matus i Sofija Vukalović. 

Nisu prisutni: Mladen Majerić  

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

- Snježana Švagelj. 

Predsjednica je srdačno pozdravila prisutne te pitala imaju li primjedbe na zapisnik 37. 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) Rasprava i donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskih izvještaja za 2019. godinu. 

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

Financijskog plana Osnovne škole Sveti Petar Orehovec za 2019. godinu. 

3) Rasprava i donošenje Odluke o trošenju sredstava proračunskog viška u 2020. godini. 

4) Rasprava i donošenje Procedure  zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja 

računa u Osnovnoj školi Sveti Petar Orehovec. 

5) Davanje suglasnosti za zapošljavanje spremačice m/ž na određeno nepuno radno 

vrijeme - 20 sati tjedno za PŠ Gregurovec 

6) Davanje suglasnosti za zapošljavanje učitelja razredne nastave, 1 izvršitelj, m/ž, na 

neodređeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno za PŠ Fodrovec. 

7) Pitanja, informacije, prijedlozi.  

 

Ad 1) Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora su jednoglasno usvojili Financijske 

izvještaje za 2019. godinu 

Ad 2) Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora su jednoglasno usvojili Godišnji izvještaj 

o izvršenju Financijskog plana Osnovne škole Sveti Petar Orehovec za 2019. godinu. 

 



Ad 3) Predsjednica je dala riječ ravnatelju koji je rekao da je iz materijala vidljivo kako je višak 

iz prethodnih godina 781.439,63 kuna. 

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

sredstava proračunskog viška u 2020. godini kako je predloženo. 

 

Ad 4)   Ponajprije zbog sustava e-računa potrebno je mijenjati Proceduru koju imamo iz 2016. 

godine.  

Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora su jednoglasno donijeli Proceduru  zaprimanja, 

provjere i pravovremenog plaćanja računa u Osnovnoj školi Sveti Petar Orehovec. 

 

Ad 5) Na natječaj za radno mjesto spremačica 1 izvršitelj, m/ž, na određeno nepuno radno 

vrijeme - 20 sati tjedno, objavljen od 30. siječnja do 7. veljače 2020. godine prijavilo se troje 

kandidata. 

 

Nakon provedenog usmenog testiranja te utvrđene rang liste kandidata, Povjerenstvo je 

dostavilo izvješće s rang listom na daljnje postupanje ravnatelju Škole i članovima Školskog 

odbora. 

 

Ravnatelj je predložio da s na radno mjesto spremačice u PŠ Gregurovec, na određeno nepuno 

radno vrijeme - 20 sati tjedno primi Božica Ruganec. 

 

Članovi Školskog odbora su jednoglasno dali suglasnost za primanje Božice Ruganec. 

 

Ad 6) Natječaj za radno mjesto učitelj razredne nastave 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno puno 

radno vrijeme - 40 sati tjedno, objavljen je od 4. do 12. veljače 2020. godine. 

 

Na natječaj se prijavilo devetero kandidata, a testiranju je pristupilo šestero i sa sobom su imali 

važeću odgovarajuću identifikacijsku ispravu. 

 

Nakon provedenog pismenog i usmenog testiranja te utvrđene rang liste kandidata, 

Povjerenstvo je dostavilo izvješće s rang listom na daljnje postupanje ravnatelju Škole i 

članovima Školskog odbora. 

 

Ravnatelj je predložio da se na radno mjesto učiteljice razredne nastave na neodređeno puno 

radno vrijeme - 40 sati tjedno primi Mateja Horvat. 

Školski odbor je s 4 glasa za i 1 suzdržanim dao suglasnost za zapošljavanje Mateje Horvat. 

 

ZAPISNIČARKA:                                            PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:         

Snježana Švagelj                                                                     Gordana Ščetar 

 

 


