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OBAVIJEST 

o rezultatima izbora po natječajima raspisanim od 10.10.2017. do 18.10.2017. 

 za radno mjesto nastavnika klavira, gitare, trombona, tambure, teorijskih gl. predmeta, solo 

pjevanja, talijanskog jezika 

 

Sukladno članku 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne 

novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 

7/17.) i članku 63. Statuta Glazbene škole Alberta Štrige Križevci( Klasa: 012-03/15-01/01, 

Urbroj: 2137-47-15-1 od 27.03.2015.),  ravnateljica Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, 

temeljem  suglasnosti Školskog odbora, dobivenoj na 9.  sjednici  održanoj 24.10.2017. 

donijela je  

Odluku o izboru kandidata  

 

 Po natječaju za radno mjesto nastavnika klavira na određeno, nepuno radno vrijeme( 

11 sati nastave)- zamjena, primljena je Petra Abramović, SSS, glazbena klaviristica iz 

Vrbovečke Dubrave na određeno, nepuno radno vrijeme ( 11 sati nastave) 

 

 Po natječaju za radno mjesto nastavnika klavira na neodređeno, puno radno vrijeme, 

primljena je Franka Umiljanović Zorić, magistra muzike, smjer klavir,VSS, iz 

Zagreba. 

 

 Po natječaju za radno mjesto nastavnika klavira i korepeticije na neodređeno, puno 

radno vrijeme, primljena je Maria Mikulić Štimac, magistra glazbene umjetnosti iz 

klavira VSS, iz Zagreba. 

 

 Po natječaju za radno mjesto nastavnika gitare na neodređeno, puno radno vrijeme, 

primljena je Vesna Odorčić, SSS, iz Križevaca,  na određeno, puno radno vrijeme. 

 

 Po natječaju za radno mjesto nastavnika gitare na neodređeno, nepuno radno vrijeme( 

13 sati nastave), primljen je Luka Udjbinac, prvostupnik jazz gitare i instrumentalne 

pedagogije- jazz gitare , VŠS, iz Zagreba, na određeno, nepuno radno vrijeme. 

 

 Po natječaju za radno mjesto nastavnika gitare na neodređeno, nepuno radno vrijeme( 

11 sati nastave). Nije stigla niti jedna prijava. 

 

 Po natječaju za radno mjesto nastavnika tambure  na neodređeno, nepuno radno 

vrijeme( 11 sati nastave). Nije stigla niti jedna prijava. 
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 Po natječaju za radno mjesto nastavnika trombona na neodređeno, nepuno radno 

vrijeme ( 3,15 sati nastave) primljen je Jurica Tušek magistar muzike, smjer trombon, 

VSS, iz Novog Golubovca. 

 

 Po natječaju za radno mjesto nastavnika solo pjevanja na određeno, nepuno radno 

vrijeme  ( 11 sati nastave), zamjena za bolovanje, primljena je Ana Majdak magistar 

muzike, smjer pjevanje, VSS, iz Križevaca. 

 

 Po natječaju za radno mjesto nastavnika talijanskog jezika na neodređeno, nepuno 

radno vrijeme  ( 2 sata nastave) Nije stigla niti jedna prijava. 

 

 Po natječaju za radno mjesto nastavnika teorijskih gl. predmeta na neodređeno, puno 

radno vrijeme primljena je Ana Horvat, magistar muzike, smjer elektroničke 

kompozicije, VSS, iz Križevaca. 

 

 

 

                                                                                                           Ravnateljica: 

 

Branka Špoljar, prof 


