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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OŠ DR. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC 
Školska 4, VRATIŠINEC 
40315 MURSKO SREDIŠĆE 
Tel: 040/866-777 
Fax: 040/866-770 
e-mail: ured@os-vzganca-vratisinec.skole.hr 
web: http://os-vzganca-vratisinec.skole.hr 
KLASA: 003-06-01/17-01/15-02 
URBROJ: 2109-49-17-04 
Vratišinec, 22.12.2017. godine 
 

 ZAPISNIK S 7. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 
 ODRŽANE DANA 21. 12. 2017. GODINE 

 

Sjednica je započela u 16,30 sati u prostorijama škole. 
Prisutni: Martina Kuretić Sedlar – predsjednica ŠO, Milena Granatir – član, Tatjana Vugrinec – član, 
Biserka Tarandek – član, Mihael Grbavec – član, Dijana Farkaš – član, Željko Maček – ravnatelj 
Odsutni: Tomislav Sušec - član 
Predsjednica Školskog odbora pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum, prisutno je 6 članova, te 
predlaže  Dnevni red s dopunom: 

 
1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Školskog odbora, 
2. Kadrovska pitanja  
3. Dopuna Financijskog plana i Plana nabave za 2017.- donošenje 
4. Financijski plana za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu-donošenje 
5. Plan nabave za 2018. godinu - donošenje 
6. Ostala pitanja 

 
Dnevni red se sa dopunom jednoglasno usvaja.  
 
Odluke po Dnevnom redu: 
 

 
Točka 2. 
  
 Predsjednica ŠO daje riječ ravnatelju škole, koji upoznaje članove sa raspisanim natječajem za 
razrednu nastavu, na neodređeno puno radno vrijeme. 
Pristigle su ukupno 23 zamolbe i sve zadovoljavaju uvjete natječaja. Ravnatelj predlaže da se zaposli 
Nina Jambrošić Vidra diplomirana učiteljica s pojačanim programom iz nastavnog predmeta hrvatski 
jezik te pojašnjava svoj odabir i čita njenu zamolbu.  
Gđa. Tarandek dodaje da se slaže s ravnateljevim izborom.  
Predsjednica ŠO daje na glasovanje ravnateljev prijedlog da se zaposli Nina Jambrošić Vidra, prema 
raspisanom natječaju.  
 

Nakon glasovanja predsjednica ŠO konstatira da je JEDNOGLASNO dana prethodna 
suglasnost ravnatelju da s Ninom Jambrošić Vidra, diplomiranom učiteljicom s pojačanim 
programom iz nastavnog predmeta hrvatski jezik, sklopi radni odnos za radno mjesto učiteljice 
razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme. 

 
 

mailto:ured@os-vzganca-vratisinec.skole.hr
http://os-vzganca-vratisinec.skole.hr/


 2 

Točka 3. 
Predsjednica daje dopunu Financijskog plana i Plana nabave za 2017. na donošenje. 
Zaključak: Dopuna Financijskog plana i Plana nabave za 2017. donesena je sa 5  glasova ZA i 1 
SUZDRŽANIM. 
 
Točka 4. 

Predsjednica daje Financijski plan za 2018. i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu na 
donošenje. 

Zaključak: Financijski plan za 2018. i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu jednoglasno su 
donesene. 
 
 Točka 5. 
 

Predsjednica daje Plan nabave 2018. godinu na donošenje. 
Zaključak: Plan nabave 2018. godinu jednoglasno je donesen. 
 

 
Točka 6. 

 
Od strane gđe. Tarandek ravnatelj je pohvaljen što je riješeno pitanje rasvjete kod škole. 
Gđa. Granatir je napomenula da nije u redu da se u novinama proziva Općina kao odgovorna 

za problem rasvjete, već da za to postoje nadležne službe kojima se treba obratiti. Ravnatelj se 
nadovezao da je na Vijeću roditelja skrenuo pozornost da je to pitanje koje svi moraju zajedno 
rješavati, ali ne na način da se daje u novine. 

Gosp. Grbavec pita za plaćanje šk. kuhinje, na koji način se može vršiti uplata, a da učenici ne 
nose sami novac razrednicima. Tajnica je odgovorila da se novac može donijeti svaki dan u tajništvo, 
te se za to dobije uplatnica. 

Gđa Tarandek čestita na svim osvojenim nagradama. 
Ravnatelj je spomenuo kako je zadovoljan sa odrađenom priredbom te je svima poželio 

ugodne blagdane. 
 
Zapisničarka:                   Predsjednica Školskog odbora: 
Tatjana Vugrinec              m.p.   Martina Kuretić Sedlar, prof. 


