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KLASA: 003-07/18-01-14 

URBROJ: 2158/46-01-18-5 

U Osijeku, 27. travnja 2018. 

 

Z A K LJ U Č A K  

 

sa 19. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti  i dizajna Osijek, koja je 

održana dana 27. travnja 2018. godine u prostorijama Škole s početkom u 10,00 sati. 

 

NAZOČNI: Željko Ašperger, Ozana Tomić – predstavnici iz reda nastavnika i stručnih 

suradnika Škole 

         Goran Dijanović, Dalija Gašo – predstavnici osnivača 

                    Mirjana Mišković – predstavnica iz reda roditelja učenika Škole  

  

 

IZOČNI:  Gordana Lesinger – predstavnica osnivača (isprika) 

    Marica Vrkljan – predstavnica iz reda radnika Škole (bolovanje)   

                 

OSTALI NAZOČNI:  Ina Marić – ravnateljica Škole, Brigita Krolo - tajnica Škole i 

zapisničarka 

 

Predsjednik Školskog odbora, Goran Dijanović  pozdravlja nazočne, utvrđuje da je na sjednici 

nazočna potrebna većina članova Školskog odbora i predlaže sljedeći 

Dnevni red:  

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Postupanje po Prijedlogu Službe prosvjetne inspekcije – Područne jedinice u Osijeku 

od 18. travnja 2018. godine 

3. Razno 

 

 

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Zapisnik s prethodne, 18.  sjednice Školskog odbora se jednoglasno usvaja. 

 

 

Ad 2) Postupanje po Prijedlogu Službe prosvjetne inspekcije – Područne jedinice u 

Osijeku od 18. travnja 2018. godine 

 

 

Nakon provedene rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno donose  

 



2 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

Od ravnateljice Škole, Ine Marić, prof. traži se da se u roku o tri dana očituje o razlozima 

navedenim u Prijedlogu za razrješenje ravnateljice Škole primijenjene umjetnosti i dizajna 

Osijek (KLASA: UP/I-600-04/18-03/00004, URBROJ: 533-07-18-0002, od 18. travnja 2018. 

godine) koji je podnijela Služba prosvjetne inspekcije – Područna jedinica u Osijeku. 

 

 

 

 

Ad 3) Razno 

 

Ravnateljica Škole zamolila je tajnicu da izvijesti Školski odbor o pokretanju postupka 

otkazivanja ugovora o radu zbog kršenja obveza iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan 

skrivljenim ponašanjem radnika) nastavnici Marini Alegić, prof.  

 

Tajnica Škole: Nastavnici Marini Alegić, prof. omogućeno je iznošenje obrane na način da ju 

se dopisom  od 23. travnja 2018. godine poziva da se u roku od 3 dana od dana preuzimanja 

pismena očituje u pisanom obliku i  iznese svoju obranu na Prijedlog za redovito otkazivanje 

ugovora o radu nastavnici engleskog i njemačkog jezika Marini Alegić, prof. zbog kršenja 

obveza iz radnog odnosa  kojeg je podnijela Služba prosvjetne inspekcije – Područna jedinica 

u Osijeku (KLASA: UP/I-600-04/18-03/00004, URBROJ: 533-07-18-0005, od 19. ožujka 

2018. godine), a koji joj je dostavljen u privitku.  Navedeni dopis s privitkom nastavnica 

Marina Alegić odbila je preuzeti te su isti objavljeni na oglasnoj ploči Škole i poslani 

nastavnici elektroničkom poštom. 

Sindikalnom povjereniku, Ivici Nikiću uručen je dana 24. travnja 2018. godine Prijedlog za 

redovito otkazivanje ugovora o radu nastavnici engleskog i njemačkog jezika Marini Alegić, 

prof. zbog kršenja obveza iz radnog odnosa  kojeg je podnijela Služba prosvjetne inspekcije – 

Područna jedinica u Osijeku (KLASA: UP/I-600-04/18-03/00004, URBROJ: 533-07-18-

0005, od 19. ožujka 2018. godine) te  dopis kojim se traži da se u roku od 8 dana od dana 

primitka pismena očituje o namjeravanom otkazu Ugovora o radu zbog kršenja obveza iz 

radnog odnosa radnici  Marini Alegić, prof.  

 

Predloženo je da će se sljedeća sjednica Školskog odbora održati u četvrtak, 3. svibnja 2018. 

godine na koju će se pozvati nastavnica Marina Alegić i sindikalni povjerenik Ivica Nikić. 

 

 

Sjednica završena  u 10,30 sati 

 

 

 ZAPISNIČAR: 

  Brigita Krolo 

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Goran Dijanović 


