
 

 

ZAPISNIK 

sa 39. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 20.1.2020. godine u 

uredu ravnateljice s početkom u 12,00 sati.  

Prisutni: 1. Mihael Kivač, prof. – predsjednik Školskog odbora, 
                2. Anica Desnica – zamjenica predsjednik Školskog odbora, 
                3. Saša Špoljarić, dipl. kat. – član, 
                4. Ivan Piskač, mag. educ. mat. i inf. – član, 
 
Odsutni: Emina Klasić Dolenec, Maja Raščanec, Spomenka Nemec - opravdano. 
 

Sjednici prisustvuje mr .Sanja Prelogović ravnateljica škole.  

Od sedam članova Školskog odbor sjednici prisustvuje četiri člana što je natpolovična većina i 

donesene odluke bit će pravovaljane.  

DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 38. sjednice Školskog odbora,  
2. Donošenje prethodne suglasnosti na prijedlog ravntelijce za izvanredni otkaz ugovora 

o radu kuharici u školskoj kuhinji,  

3. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 
imenovanju povjerljive osobe 

4. Razno. 
 

Točka 1. 

Na zapisnik sa 38. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen i verificiran. 

Točka 2. 

Ravnateljica škole Školskom odboru pročitala je dopis Ministarstva vanjskih i europskih poslova 

vezano uz provjeru vjerodostojnosti svjedodžbe za kuharicu Ružicu Šušenj a prema naputku 

Ministarstva znanosti i obrazovanja u kojem piše da svjedodžba izdana od Škole za odrasle u Prištini 

nije vjerodostojna.  

Ružicu Šušenj obavijestili smo o dopisu, omogućili joj iznošenje obrane, obavijestili smo i zatražili 

suglasnost radničkog vijeća vezano uz izvanredno otkaz ugovora o radu. 

Radničko vijeće dalo je suglasnost ne prijedlog ravnateljice o razlogu za izvanredni otkaz ugovora o 

radu.  

Ružica Šušenj iznjela je obranu navodeći da se prekine postupak pokrenut uz izvanredni otkaz jer je 

obrani priložila drugu svjedodžbu također izdanu od Škole za odrasle u Prištini i da se provjeri 

vjerodostojnost ove svjedodžbe.  Budući da škola nije raspolagala ovom svjedodžbom niti je imala 

saznanja o njenom postojanju, a obzirom na nevjerodostojnost postojeće svjedodžbe postupak za 

izvanredni otkaz ugovora o radu moramo nastaviti.  



 

 

Ravnateljica je predložila Školskom odbor u da donese prethodnu suglasnost za izvanredni otkaz 

ugovora o radu kuharici Ružici Šušenj.  

Školski odbor jednoglasno je na prijedlog ravnateljice donio prethodnu suglasnost za izvanredni otkaz 

ugovora o radu kuharici Ružici Šušenj. 

  

Točka 3.  

Škola je obvezna nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti donijeti Pravilnik 

o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.  

Nakon rasprave o Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju 

povjerljive osobe nije bilo pitanja ni prijedloga i Školski odbor jednoglasno je donio  Pravilnik o 

postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.  

Točka 4. 

Ravnateljica je obavijestila Školski odbor da će učenici i učitelji sudjelovati u obilježavanju Dana 

sjećanja na žrtve Holokausta , da su  počela natjecanja učenika u znanju i sportu, da je održan 

sastanak ravnatelja osnovnih škola i pročelnice Upravnih djelatnosti grada vezano uz izvannastavne 

aktivnosti koje sufinancira grad. 

Ove godine počet će radovi na sportskoj dvorani naše škole.  

 

Sjednica je završila u 12,30 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                           Predsjednik Školskog odbora: 

Marina Kozjak                                                                                     Mihael Kivač, prof.  

  


