
REPUBLIKA HRVATSKA  

OSNOVNA ŠKOLA MIHAELA ŠILOBODA 

Sveti Martin pod Okićem 37b 

10 435 SVETI MARTIN POD OKIĆEM 

KLASA: 003-08/19-01/11 

URBROJ: 238/27-13-19-1 

Sveti Martin pod Okićem, 14. lipnja 2019. 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

s 28. sjednice Školskog odbora  Osnovne škole Mihaela Šiloboda  

 održane 13. lipnja 2019. godine s početkom u  17.30 sati  

u prostorijama Osnovne škole Mihaela Šiloboda 

 
Prisutni članovi Školskog odbora: Tajana Petrina, Ivana Šolčić, Eva Mesic, Valentina 

Jaklenec Tomislav Ložnjak, Darko Lisec, Marijan Domović 

 

Zapisničar: Domagoj Subašić, tajnik 

 

Predsjednica Školskog odbora Tajana Petrina pozdravlja prisutne i utvrđuje postojanje 

kvoruma za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka te 

predlaže dnevni red:  

 

1. Verifikacija zapisnika s 27. sjednice Školskog odbora 

2. Dopuna plana nabave za udžbenike, radne bilježnice i ostala pomagala koju 

financira Osnivač škole 

3.  Otvaranje prijava pristiglih na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole i koji 

su ponude dostavili u propisanom roku 

4. Utvrđivanje kandidata koji ispunjavanju uvjete natječaja za ravnatelja/icu škole i 

koji su ponude dostavili u roku 

5. Upućivanje liste kandidata Učiteljskom vijeću, Skupu radnika i Vijeću roditelja 

na donošenje stajališta u postupku natječaja za imenovanje ravnatelja Škole 

6.  Razno 

 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad-1 Verifikacija zapisnika s 27. sjednice Školskog odbora 

Zapisnik s 27. sjednice održane 4. lipnja 2019. jednoglasno se prihvaća 

 

Točka 2. 

Ad-2 Dopuna plana nabave za udžbenike, radne bilježnice i ostala pomagala koju 

financira Osnivač škole 

  

Predsjednica Školskog gđa Tajana Petrina obrazložila je dopunu plana nabave za 

udžbenike, radne bilježnice i ostala pomagala naglasivši da se prikupljaju evidencije i 

modeli financiranja vezano za gore navedenu problematiku. 

Tajana Petrina daje ovaj prijedlog na glasovanje. 

Nakon provedenog glasovanja Školski odbor je dao jednoglasnu suglasnost za dopunu 

plana nabave za udžbenike, radne bilježnice i ostala pomagala. 

 

 



 

 

 

 

Točka 3. 

Ad-3 Otvaranje prijava pristiglih na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole 

 

Predsjednica Školskog odbora gđa Tajana Petrina izvijestila je prisutne da je na natječaj 

za imenovanje ravnatelja/ice Škole objavljen u Narodnim novinama i na stranicama 

Škole dana 24.5.2019. Natječaj je bio otvoren zaključno do 3.6.2019. Na natječaj su 

prispjele dvije ponude i to: 

 

1. Prijava Marijana Hetlera: prispjela u roku – 3.6.2019. 

 

uz prijavu priloženi sljedeći dokumenti: prijava na natječaj – vlastoručno 

potpisana, životopis – izvornik, domovnica – izvornik, diploma o stečenoj 

stručnoj spremi – izvornik, uvjerenje poslodavca o stažu osiguranja na odgojno-

obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi – izvornik, potvrda HZMO o 

podacima o stažu - izvornik, dokaz o položenom stručnom ispitu - izvornik, 

uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, program rada za 

mandatno razdoblje 2019. – 2024. te dokaze o dodatnim kompetencijama: potvrdu 

Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu o završenom kolegiju 

stranog jezika, 1 bod te uvjerenje i potvrdu o informatičkom usavršavanju 1 bod. 

  

2. Prijava Gorana Lesjaka: prispjela u roku – 30.5.2019. 

 

uz prijavu priloženi sljedeći dokumenti: prijava na natječaj – vlastoručno 

potpisana, životopis – izvornik, domovnica – izvornik, diploma o stečenoj 

stručnoj spremi – izvornik, uvjerenje poslodavca o stažu osiguranja na odgojno-

obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi – izvornik, potvrda HZMO o 

podacima o stažu - izvornik, dokaz o položenom stručnom ispitu - izvornik, 

uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, program rada za 

mandatno razdoblje 2019. – 2024. te dokaze o dodatnim kompetencijama: potvrdu 

Prirodnoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o završenom 

kolegiju stranog jezika, 1 bod te uvjerenje i potvrdu o informatičkom 

usavršavanju 1 bod. 

 

Oba gore navedena kandidata za ravnatelja/icu škole polučili su sukladno članku 61. 

Statuta Škole identičan rezultat glede vrednovanja dodatnih kompetencija, svaki po 2 

boda. 

          

Točka 4. 

Ad-4 Utvrđivanje kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja/icu 

škole i koji su ponude dostavili u propisanom roku 

 

Nakon što su prijave otvorene i razmotrene, Školski odbor jednoglasno je donio sljedeći 

 

                                                                ZAKLJUČAK 

 

Školski odbor utvrđuje: 



1. da su prijave za natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Škole dostavljene 

pravodobno 

2. da prijavljeni kandidati Marijan Hetler i Goran Lesjak ispunjavaju uvjete po 

raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja/ice Škole. 

 

 

 

Točka 5. 

Ad-5 Upućivanje liste kandidata Učiteljskom vijeću, Skupu radnika i Vijeću 

roditelja na donošenje stajališta u postupku natječaja za imenovanje ravnatelja 

Škole 

 

Školski odbor u postupku za imenovanje ravnatelja/ice Škole temeljem čl. 127 Zakona o 

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škloi i čl. 62 Statuta jednoglasno je donio 

sljedeći 

 

                                                                    ZAKLJUČAK  

 

Prijava kandidata prijavljenih na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Škole za koji je 

Školski odbor utvrdio da ispunjavaju propisane uvjete za imenovanje ravnatelja/ice Škole  

dostavljaju se tijelima: Vijeću roditelja, Skupu radnika i Učiteljskom Vijeću, ovlaštenim 

za donošenje stajališta o kandidatima čija se  prijave dostavljaju. 

 

Prijava kandidata koja se dostavljaju tijelima iz st.1. ovog zaključka: 

1. Marijan Hetler 

2. Goran Lesjak 

 

 

      Točka 6. 

Ad-6 Razno 

 

Gđa Eva Mesic pokrenula je pitanje statusa učiteljice u produženom boravku u našoj 

školi obzirom da im svakog 30.6. tekuće godine istječe ugovor o radu te se iznova treba 

početkom svake školske godine javljati na natječaj. 

Jednoglasno je zaključeno da bi bilo potrebno uputiti dopis Osnivaču škole vezano za 

njen budući status.         

 

 

 

 

 

Sjednica je završena u 18.45 sati. 

 

Zapisničar:     Predsjednica Školskog odbora: 

 

-------------------------------                               ---------------------------------------- 

Domagoj Subašić                           Tajana Petrina 


