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Z A P I S N I K 
 
 

45. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin koja je održana 
dana 22. siječnja 2020. godine s početkom u 16:15 sati. 

Sjednici su bili nazočni svi članovi Školskog odbora: Ivan Štefanić, Darko Suman, Veljko 
Grković, Krešo Šenjug, Tamara Lakoseljac Benčić, Tamara Damijanić i Tijana Vadinjof Đurić. 
 Sjednici su bile nazočne ravnateljica Škole Zdenka Turkalj-Čohilj i tajnica Kristina Karužić. 

Zapisnik je vodila tajnica Škole Kristina Karužić. 
Predsjednik Školskog odbora Ivan Štefanić pozdravlja sve prisutne, konstatira da su 

prisutni svi članovi Školskog odbora te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Daje na 
prihvaćanje dnevni red kojeg su članovi dobili u pozivu. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su utvrdili sljedeći 
 

D n e v n i   r e d 

1. Prihvaćanje Zapisnika 44. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje Izmjena Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku 2019./2020. 

godinu, 
3. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa, 
4. Razno. 

 
Ad 1.) Prihvaćanje Zapisnika 44. sjednice Školskog odbora 
 
  Ivan Štefanić daje na razmatranje Zapisnik 44. sjednice Školskog odbora. 
  Zapisnik 44. sjednice Školskog odbora jednoglasno je prihvaćen.  
 
Ad 2.) Donošenje Izmjena Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku 2019./2020. godinu 
 

Ivan Štefanić daje riječ ravnateljici Škole koja daje obrazloženje Izmjena Godišnjeg plana 
i programa rada Škole za školsku 2019./2020. godinu. Zbog održanog štrajka u razdoblju od 
listopada do prosinca 2019. godine, u Školi je potrebna nadoknada 14 nastavnih dana. 
Temeljem dobivene suglasnosti Ministarstva odgoja i obrazovanja, predlaže se nadoknada na 
sljedeći način: dan 23. prosinca 2019. godine je nastavni dan, ukida se drugi dio zimskog 
odmora planiran od 24. do 28. veljače 2020., dani predviđenog proljetnog odmora 09. i 10. 
travnja  2020. biti će nastavni dani, te se školska godina produžuje do 26. lipnja 2020. godine. 
Dopunski rad predviđen je u razdoblju od 02. do 08. srpnja 2020. godine. Član Školskog odbora 
Veljko Grković postavlja pitanje koliko je dana Škola do sada nadoknadila, te Ivan Štefanić 
odgovara da je do sada nadoknađen jedan dan 23. prosinca 2019. godine. Nakon kraće 
rasprave, Školski odbor donosi jednoglasno  
 



 
Z a k l j u č a k 

Donose se Izmjene Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku 2019./2020. godinu. 
 
Ad 3.) Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 
 

Ravnateljica Zdenka Turkalj-Čohilj upoznaje članove Školskog odbora s prijavama 
pristiglima na Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u 
razvoju. Za radno mjesto Pomoćnika u nastavi u Područnoj školi Karojba na određeno radno 
vrijeme za školsku 2019/2020. godinu (22 sata tjedno) pristigla je jedna prijava. Sukladno članku 
12. stavak 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, intervju nije bilo potrebno održati jer 
je prijavljena samo jedna kandidatkinja. Ravnateljica predlaže da se na to radno mjesto primi 
Katarina Šolić. 
     Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom Ravnateljice za zasnivanje radnog 
odnosa na određeno vrijeme s Katarinom Šolić. 
 

Ravnateljica Zdenka Turkalj-Čohilj upoznaje članove Školskog odbora s prijavama 
pristiglima na Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta – učitelja i stručnog suradnika, 
objavljen 10. prosinca 2019. godine, te sa provedenim postupkom vrednovanja kandidata. 
Povjerenstvo je utvrdilo način na koji će se provesti postupak vrednovanja i procjene kandidata: 
kandidati čije su prijave potpune i pravovremene pozvati će se na intervju te će se bodovati na 
temelju utvrđenih kriterija i elemenata bodovanja. Povjerenstvo je provelo postupak 
vrednovanja, te dalo svoje prijedloge Ravnateljici kako bi ih mogla predložiti Školskom odboru. 
 
 1. Za radno mjesto Učitelja/ice Hrvatskog jezika na nepuno određeno radno vrijeme (12 
sati) za rad u Područnoj školi Trviž stiglo je pet prijava. Sve prijave su bile pravovremene i 
potpune, te su kandidati pozvani na intervju, kojem su pristupile četiri kandidatkinje. Na 
održanom intervjuu, temeljem bodovanja po utvrđenim kriterijima, najveći broj bodova 
ostvarila je Veronika Rusac. Ravnateljica predlaže da se na to radno mjesto primi Veronika 
Rusac. 
     Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom Ravnateljice za zasnivanje radnog 
odnosa na određeno vrijeme s Veronikom Rusac.       
      
 2. Za radno mjesto Učitelja/ice Hrvatskog jezika na nepuno određeno radno vrijeme (20 
sati) za rad u Područnoj školi Karojba stiglo je pet prijava. Sve prijave su bile pravovremene i 
potpune, te su kandidati pozvani na intervju, kojem su pristupile četiri kandidatkinje. Na 
održanom intervjuu, temeljem bodovanja po utvrđenim kriterijima, najveći broj bodova 
ostvarila je Lorena Legović. Ravnateljica predlaže da se na to radno mjesto primi Lorena 
Legović. 
     Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom Ravnateljice za zasnivanje radnog 
odnosa na određeno vrijeme s Lorenom Legović.       
 
 3. Za radno mjesto Učitelja/ice Povijesti na nepuno neodređeno radno vrijeme (20 sati) 
za rad u Matičnoj školi Pazin stiglo je deset prijava. Sve prijave su bile pravovremene, a jedna 
prijava bila je nepotpuna, stoga je devet kandidata pozvano na intervju. Intervjuu je pristupilo 
osam kandidata. Na održanom intervjuu, temeljem bodovanja po utvrđenim kriterijima, najveći 
broj bodova ostvarila je Lorena Legović. Ravnateljica predlaže da se na to radno mjesto primi 
Lorena Legović. 
     Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom Ravnateljice za zasnivanje radnog 
odnosa na neodređeno vrijeme s Lorenom Legović.       



  
4. Za radno mjesto Učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku Područne škole 

Motovun na nepuno određeno radno vrijeme (20 sati), stigle su dvije prijave. Obje prijave su 
bile pravovremene i potpune, te su kandidatkinje pozvane na intervju. Na održanom intervjuu, 
temeljem bodovanja po utvrđenim kriterijima, najveći broj bodova ostvarila je Maja Štefanić. 
Ravnateljica predlaže da se na to radno mjesto primi Maja Štefanić. 
     Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom Ravnateljice za zasnivanje radnog 
odnosa na određeno vrijeme s Majom Štefanić.       
 
       5. Za radno mjesto Učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku Područne škole 
Lupoglav na nepuno određeno radno vrijeme (7,5 sati), stigla je jedna prijava. Sukladno članku 
12. stavak 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, intervju nije bilo potrebno održati jer 
je prijavljena samo jedna kandidatkinja. Ravnateljica predlaže da se na to radno mjesto primi 
Nadija Trošt. 
     Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom Ravnateljice za zasnivanje radnog 
odnosa na određeno vrijeme s Nadijom Trošt.    
 

6. Za radno mjesto Učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku Područne škole 
Sv. Petar u Šumi na nepuno određeno radno vrijeme (20 sati), stigle su dvije prijave. Obje 
prijave su bile pravovremene i potpune, te su kandidatkinje pozvane na intervju. Na održanom 
intervjuu, temeljem bodovanja po utvrđenim kriterijima, najveći broj bodova ostvarila je Iva 
Belac. Ravnateljica predlaže da se na to radno mjesto primi Iva Belac. 
     Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom Ravnateljice za zasnivanje radnog 
odnosa na određeno vrijeme s Ivom Belac.    
 

7. Za radno mjesto Učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku Područne škole 
Tinjan na nepuno određeno radno vrijeme (15 sati), stigla je jedna prijava. Sukladno članku 12. 
stavak 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, intervju nije bilo potrebno održati jer je 
prijavljena samo jedna kandidatkinja. Ravnateljica predlaže da se na to radno mjesto primi 
Dajana Ćukušić. 
     Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom Ravnateljice za zasnivanje radnog 
odnosa na određeno vrijeme s Dajanom Ćukušić. 
 

8. Za radno mjesto Učitelja/ice trube u Glazbenom odjelu Pazin na nepuno određeno 
radno vrijeme (16 sati), stigla je jedna prijava. Sukladno članku 12. stavak 5. Pravilnika o načinu i 
postupku zapošljavanja, intervju nije bilo potrebno održati jer je prijavljena samo jedna 
kandidatkinja. Ravnateljica predlaže da se na to radno mjesto primi Branko Sterpin. 
     Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom Ravnateljice za zasnivanje radnog 
odnosa na određeno vrijeme s Brankom Sterpinom. 
 
 9. Za radno mjesto Učitelja/ice gitare u Glazbenom odjelu Pazin na puno neodređeno 
radno vrijeme (40 sati), stigle su dvije prijave. Obje prijave su pravovremene i potpune te su 
kandidati pozvani na intervju, međutim nijedan kandidat nije u mogućnosti raditi puno radno 
vrijeme, stoga su u međusobnom dogovoru predložili Povjerenstvu zapošljavanje Aleksa 
Nadišića na 32 sata, a Juliana Grgorovića na 8 sati, čime bi se ostvarilo puno radno vrijeme. 
Ravnateljica predlaže da se na radno mjesto prime oba kandidata u predloženom omjeru sati, a 
temeljem članka 107. stavak 12. Zakona o odgoju i obrazovanju. 
 Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom Ravnateljice za zasnivanje radnog 
odnosa s Aleksom Nadišićem i Julianom Grgorovićem. 
 



 
Ad 12.) Razno 
 

Član Školskog odbora Darko Suman postavlja pitanje vezano uz sredstva primljena od 
Ministarstva u sklopu projekta Škola za život i njihovu namjenu za nastavne predmete. Pita 
postoji li izvješće gdje je razvidno za koji predmet je koliko utrošeno, budući da je Škola bila 
dužna dostaviti izvješće do 01. rujna 2019. godine.  Ravnateljica odgovara da ćemo dostaviti 
izvješće o dodijeljenim sredstvima, te da je izvješće također već i  podneseno Ministarstvu. 

Član Školskog odbora Darko Suman postavlja pitanje vezano uz jednostavnu nabavu, 
odnosno koje tijelo je nadležno za donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi. Članovi Školskog 
odbora odlučili su da će se na idućoj sjednici Školskog odbora donijeti Pravilnik o provedbi 
postupka jednostavne nabave. 
   
 Predsjednik Školskog odbora zahvaljuje članovima na odazivu i sudjelovanju u radu. 
Sjednicu zaključuje u 17:00 sati. 
 
      Zapisničar                                                                                                Predsjednik  
                                                                                                                      Školskog odbora 
Kristina Karužić, v.r.                                                                                 Ivan Štefanić, prof., v.r.  


