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                                                     Z A P I S N I K 

Sa 3. sjednice Školskog odbora Klesarske škole održane dana 16.10.2019. godine u zbornici 

škole s početkom u 18:00 sati. Svi članovi Školskog odbora su prisutni. 

Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora te predlaže dnevni red. 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 2.sjednice Školskog odbora 

2. Povjerenstvo za kvalitetu 

3. Plan nabave – izmjene i dopune 

4. Financijski plan-ako ga usvoji SDŽ do datuma sastanka 

5. Natječaj za zapošljavanje-akademski kipar 

6. Natječaj za prekvalifikaciju-potrebno donijeti do kraja listopada 

7. Natječaj za ljetne radionice-potrebno donijeti do kraja listopada  

8. SASO 2019- priprema za izlaganje 

9. Međunarodna suradnja-izvješće 

10. Napredak izgradnje-privremene situacije i izvješća 

11. Vodovodne instalacije-izvješće o pokrenutim radnjama 

12. Razno 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen ali napravljena je izmjena. Umjesto predložene 

točke pod brojem 3, stavili smo prijedlog izgleda vrata na novom dijelu škole. 

Ad1. Zapisnik sa druge sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen. 

Ad2. Odabrani su novi članovi za Povjerenstvo za kvalitetu koje sad izgleda ovako: 

Koordinatori su psihologinja i nastavnica općeobrazovnih predmeta, a ostali članovi 

Povjerenstva su nastavnici općeobrazovnih predmeta, strukovni nastavnik, polaznica, roditelj 

te stručni suradnik-knjižničar  

Ad3. Plan nabave izglasan je u četvrtom mjesecu. 

Ad4. Županija je dosada trebala usvojiti financijski plan , međutim kako još nije raspravit 

ćemo novu točku Prijedloga izgleda vrata na novom dijelu škole. 

Odbor se odlučio za Velika vrata; VARIJANTU 1. O odluci treba obavijestiti nadzor! 



Ad5. Sandra Nejašmić Pirnat potpisala je ovih dana sporazumni otkaz radi osobnih razloga, te 

je za vrijeme od godinu dana neplaćenog dopusta na njenom radnom mjestu akademskog 

kipara radio Emil Trutanić. Dok ne dobijemo suglasnost Ureda državne uprave Emil će biti 

zaposlen na mjestu akademskog kipara na 60 dana ili do završetka natječaja. Sudjeluje 

aktivno u projektima i ima sve uvjete koji se traže. Napomena je da se sada zapošljavanje vrši 

prema novom Pravilniku za zapošljavanje. 

Ad6. S obzirom da svake godine ima dosta zainteresiranih za  prekvalifikaciju prijedlog je da 

se do kraja listopada stavi na web natječaj ili eventualno do 15.11. kako bi početkom drugog 

polugodišta počela i pravovremeno prekvalifikacija. Prijašnje cijene i uvjeti stoje još iz 2015.-

te godine ali ipak nastupaju promjene. Promjene su da 60% predavanja i ispita se može 

riješiti on line kako bi se polaznicima koji su uglavnom zaposleni olakšalo, a 30% moraju biti 

prisutni na konzultacijama i u radionici. Također stavlja se na glasovanje prijedlog da za 

minimalni broj polaznika cijena bude 15.000 kn, s tim da ako se broj polaznika bude 

smanjivao ( ali opet do minimalno 5 polaznika) cijena će bit veća što se se obračunavati 

proporcionalno. Svi članovi odbora jednoglasno su usvojili prijedlog. Treba napraviti drugu 

odluku cjenika, a sve drugo ostaje isto. 

Ad7. Što se ljetne radionice tiče ima također dosta pojedinačnih upita što je neisplativo osim 

ako su u pitanju grupe. Stavlja se na glasovanje prijedlog da se cijene u odnosu na prošlu 

godinu revidiraju, odnosno da bude cijena od 12 eura dnevno s tim da to bude minimalno 

grupa od 5 ljudi za klesare rekreativce. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Ad8. Dobili smo poziv od Obrtničke komore u Splitu. Prostor za predstavljanje bit će dugačak 

6 metara. Sutra bismo trebali dobiti nacrt prostora. Saso sajam se održava od 20-23.10.2019. 

Prezentirat ćemo  i u Cisoku u Šibeniku. Ide Dario Orlandini sa još dvojicom učenika. Prihvatili 

smo se i izrade adventskog vijenca. 

Ad9. Dobili smo novu grupu Francuza u domu za gradnju suhozida. Za drugi mjesec imamo 

najavljenu drugu grupu. Dobro je što je dom popunjen jer imamo plan ostavit 150.000 kn sa 

strane za prehranu djeci. 

Imamo 3 projekta; Bimstone, Winstone, i Kamen i drvo ( restauracija na području EU); 

projekt sa fondacijom iz Londona koja se bavi zaštitom kulturne građevinske baštine. 

Čekamo formalnu potvrdu pa idemo u realizaciju. 

Izložba Tripun Bokanić seli u Zagreb u kuću Orisa i bit će otvorena u vrijeme Adventa  i u 

slučaju da uspije partneri bi došli.  

Ad10. Što se radova tiče postavljena je ploča. Potpisana je privremena situacija za 8 mjesec, 

a za 9 još nije jer nema računa. Dinamika na gradilištu je loša al budući da su oni bili jedini 

ponuđači posla moramo se nadati najboljem. Javila se Županija, no međutim kako je načelnik 

odsutan, prebacili smo za drugi tjedan. 

Ad11. Bio je stručnjak i nakon viđenog stanja postavljena je dijagnoza. Ponuda će stići kroz 

dva tjedna. Situacija je jako loša i nepovoljna za nas. Prema stanju mjerila radi iznimno loših 

cijevi gubimo 600 litara vode dnevno i to bez da je voda uopće otvorena. Možda se budu 

morali i zidovi rušiti. Vodovod nema opremu za to.  



Ad12. Cijene smještaja u Domu revidirali smo nakon 10 ak godina. Noćenje će iznositi bez 

pdv-a 110,00 kn, noćenje s doručkom 140,00 kn a polupansion sa 180 na 220,00 kn.Prijedlog 

je da se onima koji su već zakaparirali termin , odosno starim gostima ostavi još iduće godine 

ista cijena, a da ostalo ide na booking. Doručak ostaje 30,00kn, ručak/večera 60,00kn..  

Hitno radimo promjenu mail adrese Klesarske škole jer nam se već neko vrijeme dešavaju 

neugodne situacije. Promjena će biti objavljena na web stranici škole. 

Sjednica je završila u 19:30sati. 

Predsjednica Školskog odbora pozdravlja sve prisutne. 

 

Zapisničarka Mirta Jelavić Bebić                                               Predsjednica Školskog odbora  

                                                                                                         

_________________________                                                 _______________________ 


