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ZAPISNIK 

S 11. Sjednice Upravnog Vijeća Centra za odgoj i obrazovanje Lug, Lug 

Samoborski, održane preko Zoom aplikacije dana 20. listopada 2021. g. s 

početkom u 13:00 sati. 

Nazočni članovi Upravnog vijeća : 

1. Marica Mikec 

2. Dean Ćebić 

3. Niko Marušić 

4. Anka Jurišić-Kvesić 

5. Arijana Lovrenčić-Huzjan 

Ostali nazočni : 

1. Nataša Grković Šola, ravnateljica 
2. Jasna Ripić, zapisničar 

 
Predsjednica Upravnog Vijeća Centra Lug otvara 11. sjednicu i predlaže Dnevni red 

: 

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća Centra Lug 

2. Usvajanje prijedloga za Izmjenu i dopunu Statuta Centra za odgoj i 

obrazovanje Lug 

3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa za odjel obrazovanja i osposobljavanja 

i  usvajanje Školskog kurikuluma za 2021/2022 god. 

4. Razno 

 

Predsjednica UV daje na glasovanje o prijedlogu navedenog Dnevnog reda:  

Daje se na glasovanje: pet (5) glasa za. 

Zaključak: Dnevni red 11. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno usvojen. 

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća od 13.09.2021. g. 

Na tekst zapisnika s 10. sjednice nitko od članova UV nije imao primjedbi. 
Rasprava je završena  
 

Predsjednica UV predlaže ZAKLJUČAK da se zapisnik s 10. sjednice UV usvoji. 

Daje se na glasovanje: pet (5) glasa za. 

Zaključak je jednoglasno usvojen. 
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Ad. 2. Usvajanje prijedloga za Izmjenu i dopunu Statuta Centra za odgoj i 
obrazovanje Lug 
 
S obzirom da je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 

predložilo nove izmjene i dopune Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Lug, 

ravnateljice predlaže Upravnom vijeću drugi Nacrt koji je prilagođen uputama 

ministarstva i predlaže stavljane izvan snage Zaključak o prihvaćanju prijedloga za 

izmjenu i dopunu Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Lug od 13.09.2021. godine 

(KLASA: 023-01/21-01/13, URBROJ:238/27-98-03/01-21-3). 

Predsjednica UV predlaže da se pristupi glasovanju. 

Daje se na glasovanje: pet (5) glasa za. 

Zaključak je jednoglasno usvojen. 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju prijedloga za izmjenu i dopunu Statuta Centra za odgoj i 

obrazovanje Lug 

1. Prihvaća se prijedlog ravnateljice za izmjenu i dopunu Statuta Centra za odgoj i 

obrazovanje Lug koje se sastoji od nadopuna predloženo od strane Ministarstva za 

rad mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. 

2. Nacrt prijedloga o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje 

Lug u tekstu kojeg je predložila ravnateljica ovog Zaključka, smatra se Konačnim 

prijedlogom o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Lug  

3. Isti Nacrt prijedloga će se zajedno s ovim Zaključkom dostaviti Ministarstvu za rad, 

mirovinskom sustavu, obitelji i socijalne poltike radi dobivanja suglasnosti, te će se 

nakon dane suglasnosti donijeti Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Centra za odgoj i 

obrazovanje Lug. 

4. Zaključak o prihvaćanju prijedloga za izmjenu i dopunu Statuta Centra za odgoj i 

obrazovanje Lug od 13.09.2021. godine (KLASA: 023-01/21-01/13, 

URBROJ:238/27-98-03/01-21-3) se stavlja izvan snage s obzirom na nadopunu 

Nacrta prijedlog o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Lug 

koje je predložilo Ministarstvo za rad mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. 

Ad.3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa za odjel obrazovanja i 
osposobljavanja i  usvajanje Školskog kurikuluma za 2021/2022 god. 
 
Nakon izrade i dorade Godišnjeg plana i programa za odjel obrazovanja i 

osposobljavanja i Školskog kurikuluma za 2021/2022 god. ravnateljica predlaže 

Upravnom vijeću za izglasavanje predmetnih dokumenata.   

Predsjednica UV predlaže da se pristupi glasovanju. 
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ZAKLJUČAK 

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće usvaja Godišnji plan i program za odjel 

obrazovanja i osposobljavanja  i Školski kurikulum za 2021/2022 god. 

 

Ad. 4. Razno   

Pošto su sve točke obrazložene, pod točka razno nema preostalih pitanja za 

raspravljanje. 

Sjednica UV je završena  u 13:10 sati.  

Lug Samoborski, 20.10.2021. 

  Zapisničar:                    Predsjednik Upravnog vijeća: 

 Jasna Ripić                                                Marica Mikec, dipl. iur. 

   _________________________                             _________________________ 

 

KLASA: 023-01/21-01/15 

UR. BR.: 238/27-98-01-21-2 


