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UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ 

Narodni trg 1 

Poreč-Parenzo 

 

Z A P I S N I K 

 

11. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Poreč, održane 24. srpnja 2020. 

godine, s početkom u 11:30 sati u Dvorani 1A, Narodni trg 1. 

Sjednici su nazočni: 

 

1. Matija Poropat, predsjednik  

2. Vilijana Šugar, član 

3. Divna Radola, član  

4. Nataša Musizza, član 

5. Ester Zarli, član 

6. Sanjica Sara Radetić, vršiteljica dužnosti ravnatelja. 

 

7. Opravdano nenazočni: Paolo Peruško, član, i Sebastijan Vojvoda, član. 

 

Predsjednik Školskog odbora Matija Poropat otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne, utvrdio 

kvorum i  predložio sljedeći 

 

 

Dnevni red 

 

1. Verifikacija Zapisnika 10. sjednice Školskog odbora održane 9.7.2020. godine 

2.   Rješavanje natječaja 

3.   Financijski izvještaj od 1.1.2020. – 30.6.2020. godine  

 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

 

Ad 1.) Predsjednik Školskog odbora Matija Poropat konstatirao je da je zapisnik 10. sjednice  

Školskog odbora održane 9. srpnja 2020. godine dostavljen u privitku poziva (prilog 1. 

Zapisniku) te je zamolio nazočne da iznesu eventualne primjedbe ili prijedloge na zapisnik.   

Primjedbi ili prijedloga nije bilo, tako da se donosi slijedeći:  

 

Zaključak 

 

Zapisnik 10. sjednice Školskog odbora održane 9.7.2020. godine verificira se jednoglasno. 

 

Ad 2.) Vršiteljica dužnosti ravnatelja Sanjica Sara Radetić navela je da je 25. lipnja 2020. 

godine raspisan natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta u Umjetničkoj školi Poreč i 

Područnom odjelu u Vrsaru za stručnog suradnika pedagoga/pedagoginju - 1 izvršitelj/ica 

na određeno puno radno vrijeme. 
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Vršiteljica dužnosti ravnatelja Sanjica Sara Radetić navela je da su prijave podnijeli:  

- Letizia Gržinić, čija je prijava pravovremena i potpuna, ali kandidatkinja ne ispunjava 

uvjete iz natječaja glede stručne spreme jer je završila preddiplomski studij, 

- Ana Horvatek, čija je prijava pravovremena i potpuna te kandidatkinja ispunjava uvjete iz 

natječaja glede stručne spreme, 

- Dajana Kuzma, čija je prijava pravovremena, ali nepotpuna jer je uz prijavu dostavljeno 

uvjerenje o nekažnjavanju starije od dana raspisivanja natječaja, 

- Lucijana Bilušić, čija je prijava pravovremena i potpuna te kandidatkinja ispunjava uvjete 

iz natječaja glede stručne spreme i 

- Mateo Brajek, čija je prijava pravovremena i potpuna i kandidat ispunjava uvjete iz 

natječaja glede stručne spreme. 

 

Vršiteljica dužnosti ravnatelja Sanjica Sara Radetić navela je da se niti jedan od kandidata 

nije pozvao na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima te da su sve 

prijave kandidata dostavljene Povjerenstvu za procjenu i vrednovanje kandidata u sastavu: 

Sanjica Sara Radetić, predsjednica,  Manuela Košeto, član, i Vilijana Šugar, član. 

Povjerenstvo je dogovorilo usmenu procjenu odnosno testiranje kandidata koji udovoljavaju 

uvjetima iz natječaja te je obavilo razgovore s kandidatkinjama Anom Horvatek i Lucijanom 

Bilušić. Razgovoru za posao nije se odazvao Mateo Brajek te se smatra da je odustao od 

prijave na natječaj. Nakon razgovora i procjene kandidata povjerenstvo je sastavilo pisano 

obrazloženo mišljenje i rang-listu kandidata prema kojoj je najveći broj bodova dobila Ana 

Horvatek.   

 

Vršiteljica dužnosti ravnatelja Sanjica Sara Radetić je uzimajući u obzir rezultate 

cjelokupnog postupka procjene i vrednovanja kandidata donijela odluku da se na radno 

mjesto stručnog suradnika pedagoga/pedagoginje u Umjetničkoj školi Poreč i Područnom 

odjelu u Vrsaru - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 30. srpnja do 31. 

prosinca 2020. godine, sukladno suglasnostima Općine Vrsar i Općine Funtana za navedeno 

radno mjesto, zaposli Ana Horvatek  (prilog 2. Zapisniku) te je zatražila prethodnu 

suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa. 

 

Nakon kraće rasprave Školski odbor jednoglasno je donio 

 

Odluku 

 

Daje se prethodna suglasnost za primanje u radni odnos Ane Horvatek za stručnu suradnicu 

pedagoginju na određeno puno radno vrijeme od 30. srpnja do 31. prosinca 2020. godine, 

sukladno suglasnostima Općine Vrsar i Općine Funtana za navedeno radno mjesto, u 

Matičnoj školi u Poreču i Područnom odjelu u Vrsaru. 

 

Ad 3.) Vršiteljica dužnosti ravnatelja Sanjica Sara Radetić iznijela je i obrazložila Financijski 

izvještaj za razdoblje od 1.1.2020. – 30.6.2020. godine (prilog 3. Zapisniku). Budući da 

pitanja nije bilo Školski odbor jednoglasno je donio 
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Odluku 

 

Prihvaća se Financijski izvještaj od 1.1.2020. – 30.6.2020. godine. 

 

Sjednica je završila u 12,15 sati. 

 

Zapisničar       Predsjednik Školskog odbora 

Vilijana Šugar       Matija Poropat 

 
 

 

KLASA:003-05/20-01/07 

URBROJ: 2167/01-57-34-06-20-2 

Poreč, 24. srpnja 2020. godine 

 


