
 

 

Skraćeni zapisnik 3. sjednice Školskog odbora održane 

28.3.2019. u  14 15 sati 

 

Prisutni: Enes Ibrahimović, Aleksandra Golojka, Edvard Bobanović, Irena Peruško, Nevio Roce, 

Kristina Sponza 

Ostali prisutni: ravnateljica Romana Vuksan Zuban 

Opravdano odsutan: Denis Vugrin 

Sjednicu je otvorio i predsjedavao joj Enes Ibrahimović, predsjednik Školskog odbora (u daljnjem 

tekstu: Predsjedavatelj). 

Predsjedavatelj je utvrdio da je na sjednici nazočna potrebna većina članova Školskog odbora  za 

donošenje pravovaljanih odluka te predložio sljedeći 

  

DNEVNI RED 

1. Usvajanje Zapisnika sjednice Školskog odbora održane 12.3.2019. 

2. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici Škole za zasnivanje radnih odnosa temeljem raspisanog 

natječaja 

3. Donošenje Prijedloga odluke o visini iznosa participacije roditelja/skrbnika učenika za školsku 

godinu 2019./2020. 

4. Donošenje Prijedloga odluke o cijeni obrazovanja darovitih učenika za školsku godinu 2019./2020. 

5. Razno 

 

Ad 1.) Skraćeni zapisnik sjednice ŠO održane 12.3.2019. god. dostavljen je članovima ŠO u privitku 

poziva za sjednicu. Na zapisnik nije bilo primjedbi i jednoglasno je usvojen. 

Ad 2.) Nakon kraće rasprave Školski odbor jednoglasno donosi 

                                                                              ODLUKU 

1. Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole za zasnivanje radnog odnosa temeljem raspisanog 

natječaja na određeno puno radno vrijeme - 22 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog 

radnog vremena s BARTOLOM BULJANOM za NASTAVNIKA HARMONIKE, do povratka 

zamjenjivane nastavnice MIE GROZDANIĆ na rad, a najdulje do 30.6.2019. 

2. Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole za zasnivanje radnog odnosa temeljem raspisanog 

natječaja na određeno puno radno vrijeme - 22 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog 

radnog vremena s MILENOM ĐUKANOVIĆ za NASTAVNICU TEORIJSKIH GLAZBENIH 

PREDMETA, do povratka zamjenjivane nastavnice AIDE DRNDA LICUL na rad, a najdulje do 

30.6.2019. 

3. Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole za zasnivanje radnog odnosa temeljem raspisanog 

natječaja na određeno puno radno vrijeme - 20 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog 

radnog vremena + 2 sata ostalog neposredno odgojno – obrazovnog rada tjedno i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena s IVANOM ŠUGAROM za NASTAVNIKA SAKSOFONA do 30.6.2019. 
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4. Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Škole za zasnivanje radnog odnosa temeljem raspisanog 

natječaja na određeno nepuno radno vrijeme – 13,30 sati nastave tjedno i pripadajuća količina 

ukupnog radnog vremena + 2 sata ostalog neposredno odgojno – obrazovnog rada tjedno i pripadajuća 

količina ukupnog radnog vremena s BRANKOM STERPINOM za NASTAVNIKA TRUBE do 

30.6.2019. 

Ad. 3) Školski odbor jednoglasno donosi 

PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI IZNOSA PARTICIPACIJE RODITELJA/SKRBNIKA 

UČENIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. 

1. Utvrđuje se mjesečni iznos participacije roditelja/skrbnika za školovanje djece u OGŠ i SGŠ za 

školsku godinu 2019./2020. kako slijedi: 

1.1. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA                               200,00 kn 

1.2. SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA (PARALELNI PROGRAM)       

       – za učenike koji pohađaju dvije škole                                  200,00 kn 

1.3. PRIPREMNI PROGRAM ZA SGŠ                                                                                200,00 kn 

1.4. PRIPREMNI PROGRAM ZA OGŠ         130,00 kn

                                       

2. Mjesečna naknada za korištenje školskog instrumenta za školsku godinu   2019./2020., osim blok 

flaute iznosi                                                                                             110,00 kn 

  

3. Roditelji/skrbnici učenika koji podnesenim zahtjevom i odgovarajućom potvrdom/rješenjem 

nadležnog tijela dokažu da je dijete s teškoćama u razvoju,  oslobođeni su plaćanja naknada iz točke 

1., podtočke 1.1. – 1.4. i točke 2.ove odluke. 

4. Ukoliko više djece iz iste obitelji pohađa Glazbenu školu Ivana Matetića-Ronjgova Pula za drugo 

dijete mjesečni iznos iz točke 1., podtočke 1.1. – 1.4. i točke 2. ove odluke umanjuje se za 50%, a za 

treće i svako iduće dijete roditelj/skrbnik oslobođen je plaćanja.   

5. Roditelji/skrbnici učenika koji podnesenim zahtjevom i odgovarajućom potvrdom/rješenjem 

nadležnog tijela dokažu da primaju socijalnu pomoć,  oslobođeni su plaćanja naknada iz točke 1., 

podtočke 1.1. – 1.4. i točke 2.ove odluke. 

6. Roditelji/skrbnici učenika koji podnesenim zahtjevom i odgovarajućom potvrdom/rješenjem 

nadležnog tijela dokažu da obitelj po članu zajedničkog kućanstva (roditelji/skrbnici i djeca) ima 

prosjek primanja po članu obitelji manji od 2.000,00 kuna,  oslobođeni su plaćanja naknada iz točke 

1., podtočke 1.1. – 1.4. i točke 2.ove odluke.                                                                                                  

7. Oslobođenje iz točke 1., podtočke 1.1. – 1.4. i točke 2. ove odluke primjenjuje se od prvog u 

mjesecu u kojem je roditelj/skrbnik dostavio u Školu zahtjev i odgovarajuću potvrdu/rješenje 

nadležnog tijela. 

8. Iznimno, Školski odbor može na prijedlog ravnatelja/ice donijeti odluku o oslobođenju od plaćanja 

participacije za školovanje, naknade za korištenje školskog instrumenta ili umanjenju visine 

participacije za školovanje i u drugim slučajevima. 

9. Ovaj prijedlog odluke dostavlja se Istarskoj županiji na suglasnost. Po dobivenoj suglasnosti 

Odluka se počinje primjenjivati i bit će objavljena u natječaju za upis učenika u I. raz. Glazbene škole 

Ivana Matetića – Ronjgova Pula u šk. god. 2019./2020. 
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Ad 4.) Školski odbor jednoglasno donosi 

PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI OBRAZOVANJA DAROVITIH UČENIKA ZA ŠKOLSKU 

GODINU 2019./2020. 

1. Mjesečni iznos cijene obrazovanja više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini 

za školovanje darovite djece po predmetu iznosi                                                              400, 00 kuna 

2. Mjesečni iznos cijene obrazovanja više od jednog programa na srednjoškolskoj razini za školovanje 

darovite djece po programu iznosi                                                                                     400, 00 kuna 

Obrazloženje 

Temeljem propisa navedenih u dispozitivu  daroviti učenici mogu pohađati i više od jednog temeljnog 

predmeta na osnovnoškolskoj razini ili više od jednog programa na srednjoškolskoj razini, ako sami 

snose troškove toga obrazovanja. 

Ovaj prijedlog odluke dostavlja se Istarskoj županiji na suglasnost. Po dobivenoj suglasnosti Odluka 

se počinje primjenjivati i bit će objavljena u natječaju za upis učenika u I. raz. Glazbene škole Ivana 

Matetića – Ronjgova Pula u šk. god. 2019./2020. 

Ad 5.) Školski odbor jednoglasno donosi 

ODLUKU 

Benjamin Šuran oslobađa se plaćanja participacije za školovanje za školsku godinu 2018/2019. 

ODLUKU 

o otpisu dugovanja po osnovi plaćanja participacije za školovanje učenika Benjamina Šurana za 

školsku godinu 2018/2019. i to za period od 30.9.2018. do 28.3.2019. u ukupnom iznosu od 1.200,00 

kuna. 

Ravnateljica je predložila oslobođenje plaćanja participacije za djecu djelatnika škole. Školski odbor 

nije prihvatio prijedlog, sa 4 glasa protiv i 2 glasa za. 

Sjednica završila u 14.40h 

Zapisničarka                        Predsjedavatelj 

Kristina Sponza                  Enes Ibrahimović 

KLASA: 003-08/19-01/3 

URBROJ: 2168-16-19-2 

Pula, 28.3.2019. god. 

 
 

 

 

 


