
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 
OSNOVNA ŠKOLA SVIBOVEC 
KLASA: 003-06/21-01/01 
URBROJ: 2186-135-08-21-1/1 
Svibovec, 01.02.2021. 
        Skraćeni 

Z A P I S N I K 
sa Konstituirajuće sjednice Školskog odbora Osnovne škole Svibovec 

održane 28. siječnja 2021. godine u prostorijama Osnovne škole Svibovec s početkom u 
16,00 sati.  
Prisutni članovi: Marija Filipović, Višnja Poustecki, Stanko Medvedec, Kristina Posavec i Josip 
Hajduk 
Izostali članovi:  Željko Bedeković neopravdano, te Gordana Crkvenčić opravdano 
Računovotkinja škole, Diana Kos 
Zapisničar, Marija Šanjek tajnica škole 
  

Ravnateljica škole, Melita Mesarić, otvorila je sjednicu, pozdravila prisutne i  
konstatirao da postoji potreba većina za donošenje pravovaljanih odluka, te predložila 
sljedeći  

 
D N E V N I  R E D: 

 
1. Verifikacija članova Školskog odbora 

2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

3. Financijski izvještaj za 2020. godinu, prihvaćanje i donošenje odluke o prihvaćanju, izvještaj 

     računovotkinja škole, Diana Kos 

4. Različito 

 

      Ravnateljica je Dnevni red dala na usvajanje 
     Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 
Ad 1.  
 Ravnateljica škole pročitala je Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora od 
strane osnivača Varaždinske županije, a to su Kristina Posavec iz Drenovca, Željko Bedeković 
iz Donje Poljane i Josip Hajduk iz Varaždinskih Toplica. 
 Iz reda Učiteljskog vijeća su Stanko Medvedec i Višnja Poustecki. 
 Iz reda Vijeća roditelja je Gordana Crkvenčić iz Leskovca. 
 Iz reda Radničkog vijeća je Marija Filipović koja je ujedno i sindikalni povjerenik.  
Ad. 2.   
 Ravnateljica škole pozvala je članove Školskog odbora da daju prijedloge za 
predsjednika Školskog odbora. 
Višnja Poustecki i Marija Filipović predlažu učitelja Stanka Medvedeca za predsjednika 
Školskog odbora. 
 Kako nije bilo drugih prijedloga, ravnateljica škole  pitala je učitelja Stanka 
Medvedeca da li pristaje na kandidaturu. 
 Stanko Medvedec pristao je na kandidaturu. 
 Stanko Medvedec jednoglasno je izabran za predsjednika Školskog odbora. 



 
 Ravnateljica škole molila je prijedloge za zamjenika predsjednika Školskog odbora. 
Marija Filipović predlaže Višnju Poustecki za zamjenicu predsjednika Školskog odbora. 
Više nije bilo prijedloga. 
 Ravnateljica je pitala Višnju Poustecki da li pristaje na kandidaturu. 
 Višnja Poustecki pristala je na kandidaturu za zamjenika predsjednika Školskog 
odbora. 
 Višnja Poustecki jednoglasno je izabrana za zamjenicu predsjednika Školskog 
odbora. 
 Ravnateljica škole daljnje vođenje sjednice predala je novoizabranom predsjedniku 
školskog odbora Stanku Medvedecu. 
Ad. 3.  
 Predsjednik Školskog odbora dao je riječ voditeljici računovodstva škole Diani Kos.  
 Diana Kos prezentirala je Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu članovima 
Školskog odbora.  
 Predsjednik Školskog odbora dao je na glasanje godišnji financijski izvještaj 
 Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu kao i Odluka jednoglasno su prihvaćeni. 
   
Ad.4.  
   
 Ravnateljica škole moli suglasnost Školskog odbora da se raspiše natječaj za glazbenu 
kulturu.  

Školski odbor daje suglasnost ravnateljici da se raspiše natječaj za glazbenu kulturu 
nakon što od ureda u varaždinskoj županiji dobijemo suglasnost da se natječaj može 
raspisati. 
 

Budući da nije bilo više pitanja predsjednik zahvaljuje svim prisutnima i zaključuje 
sjednicu. 
 
Sjednica je završila u 16, 30 sati.  
 
  Zapisničar:                Predsjednik Školskog odbora: 
Marija Šanjek                         Stanko Medvedec 

 

 

 

 

 

 
 


