
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSNOVNA ŠKOLA MIHAELA ŠILOBODA 

Sveti Martin pod Okićem 37b 
10 435 SVETI MARTIN POD OKIĆEM 
KLASA: 003-08/18-01/05 
URBRO.I: 238/27-13-18-2 
Sveti Martin pod Okićem, 12. srpnja 2018. 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa 16. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Mihaela Šiloboda 

održane 12.7.2018. godine s početkom u 18.00 sati 
u prostorijama Osnovne škole Mihaela Šiloboda 

 
Prisutni članovi “Skolskog odbora: Marijan Domović, Tajana Petrina, Darko Lisec, 
Tomislav Ložnjak, Ivana Šolčić 
Odsutni: Eva Mesic, Ivan Koletić 

 

Ostali prisutni: Goran Lesjak, ravnatelj 
Zapisničar: Tajana Petrina 

 

Predsjednica Školskog odbora pozdravlja prisutne í utvrduje postojanje kvoruma za 
održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka te predlaźe dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 
2. Odluka o darovanju dijela čestice čkb. 2259 KO Galgovo u površini od 2147,29 m2 

Gradu Samoboru za izgradnju dječjeg vrtića u Pavučnjaku 
3. Natječaj za radno mjesto tajnika/tajnice 
4. Polugodišnje financijsko izvješće 
5. Realizacija proračuna 2017. viškovi 
6. Razno 

 

Predlozeni dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

Točka 1. 
Zapisnik s prethodne sjednice su primili svi članovi, nisu imali primjedbe te ga 
jednoglasno usvojili. 

 

Točka 2. 
Ravnatelj je obavijestio članove o inicijativi Grada Samobora da na prostoru Mjesnog 
odbora Pavučnjak, odnosno na prostoru lcoji je u vlasništvu OŠ Mihaela Šiloboda, Sveti 
Martin pod Okićem 37b., započne pripreme za izgradnju dječjeg vrtića za potrebe 
Mjesnog odbora Pavučnjalc, te susjednih mjesnih odbora. 
Da bi se ishodila potrebna dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića, potrebno je da 
Skolski odbor OŠ Mihaela Šiloboda donese Odluku o darovanju dijela čestice čkb. 2259 
KO Galgovo u površini od 2147,29 m' gradu Samoboru. 
Nakon kratke rasprave, predsjednica daje na glasanje, članovi glasuju te jednoglasno 
donose 
 
 

ODLUKU 

 
 
Daje se suglasnost ravnatelju za darovanje dijela čestice čkb. 2259 KO Galgovo u 
površini od 2147,29 m' gradu Samoboru za izgradnju dječjeg vrtića. 



 

Točka 3. 
Ravnatelj je obavijestio članove o pristiglim molbama za Natječaj za radno mjesto 
tajnika/tajnice. Na Natječaj se javilo šest kandidata: Dalibor Petrina, Marijana Matić, 
Matija Kober, Milena Novaković, Ira Margetić i Mihaela Fabekovec. Ravnatelj je 
predložio Marijanu Matić jer zadovoljava uvjete Natječaja. Kandidat Dalibor Petrina koji 
se poziva na pravo prednosti je odustao od Natječaja. 
Nakon kratke rasprave, predsjednica daje na glasanje, članovi glasuju te jednoglasno 
donose 

 

ODLUKU 

 
 

Daje se suglasnost ravnatelju za zapošljavanje Marijane Matić na radno mjesto 
tajnik/tajnice na odredeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

Točka 4. 
Računovoda Mario Holetić je članovina predočio Izvještaj o prihodima i rashodima, 
primicima ì ìzdacima za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. kojim je 
potkrijepio svoje polugodišnje financijsko izvješće. 
Nakon kratke rasprave, predsjednica daje na glasanje, članovi glasuju te jednoglasno 
donose 

ODLUKU 

 
 

Prihvaćeno je polugodišnje financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. 
lipnja 2018. 

 

Točka 5. 
Računovoda Mario Holetić je obavijestio članove o višku prihoda u 2017. godini u iznosu 
od 59.165,30 kuna. Neutrošena sredstva se planiraju uložiti u materijalnu iinovtnu: 
informatičku opremu za učionice, klima uredaj za učionicu informatike i perilicu suda. 
Nakon kratke rasprave, predsjednica daje na glasanje, članovi glasuju te jednoglasno 
donose 

ODLUKU 

 
   Prihvaćena je odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu. 

 

Točka 6. 
Ravnatelj je obavijestio članove o radovima koji se izvode u školi. Započela je obnova 
ženske svlačionice, proširenje učionice broj 5., izrada panel zida u blagovaonici. Još nije 
definiran termin početka radova za izradu nadstrešnice na ulazu u školu. 

Ravnatelj je kratko izvijestio članove o Erazmus projektu koji je uspješno realiziran u 
prostorima škole. 

 

Ova sjednica završena je u 18.40 sati. 
 

 

 
Za isničar: Pre ‘ednica Školskog odbora: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


