
REPUBLIKA HRVATSKA  

OSNOVNA ŠKOLA MIHAELA ŠILOBODA 

Sveti Martin pod Okićem 37b 

10 435 SVETI MARTIN POD OKIĆEM 

KLASA: 003-08/19-01/12 

URBROJ: 238/27-13-19-1 

Sveti Martin pod Okićem, 26. lipnja 2019. 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

s 29. sjednice Školskog odbora  Osnovne škole Mihaela Šiloboda  

 održane 24. 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 28. sjednice Školskog odbora 

2. Predstavljanje kandidata prijavljenih na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice   

škole za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete 

3. Donošenje odluke o imenovanju kandidata za ravnatelja Škole za kojeg će se 

tražiti prethodna suglasnost Ministra znanosti i obrazovanja za imenovanje 

4. Razno 

 

 

Ad-1 Verifikacija zapisnika s 28. sjednice Školskog odbora 

Zapisnik s 28. sjednice održane 13. lipnja 2019. jednoglasno se prihvaća. 

 

Ad-2 Predstavljanje kandidata prijavljenih na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice 

škole za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete 

Kandidat za ravnatelja za kojeg je utvrđeno da je ispunio uvjete, Marijan Hetler, 

predstavio je svoj program rada za mandatno razdoblje (10 minuta).  

Nakon predstavljanja programa rada, kandidat za ravnatelja Marijan Hetler usmeno i 

pismeno je uputio prigovor vezan za postupak imenovanja ravnatelja tvrdeći da mu je 

pismeni poziv na razgovor i predstavljanje programa u svojstvu kandidata, na sjednice 

Vijeća roditelja, Učiteljskog vijeća te Skupa radnika, poslan uz potpis ravnatelja a ne od 

predsjednice Školskog odbora. Također navodi da je sadašnji ravnatelj a istovremeno i 

kandidat na natječaju za izbor ravnatelja na neprimjeren način bio uključen u postupak 

natječaja tako da je u vremenu od raspisivanja natječaja pa do glasovanja, nekim 

članovima Vijeća roditelja, Radničkog vijeća te Učiteljskog vijeća, javno govorio kako 

kandidat Marijan Hetler nema potporu članova Školskog odbora imenovanih od strane 

osnivača odnosno Grada Samobora. 

 



Školski odbor jednoglasno donosi Zaključak u kojem navodi da je omaškom učinjena 

pogreška prilikom upućivanja poziva Marijanu Hetleru na razgovor i predstavljanje uz 

pogrešno ime potpisnika, ali dalje navodi da to ni u kom slučaju nije utjecalo na cijeli 

postupak izbora i imenovanja ravnatelja škole.  

Školski odbor jednoglasno je suglasan da gosp. Marijan Hetler nije ponudio nikakav 

dokaz o eventualnoj povezanosti sadašnjeg ravnatelja škole o uključivanju u postupak 

natječaja, odnosno sugerirajući nekim članovima Vijeća roditelja, Učiteljskog vijeća te 

Radničkog vijeća kako nemaju potporu članova Školskog odbora imenovanih od strane 

Osnivača. 

 

Kandidat za ravnatelja za kojeg je utvrđeno da je ispunio uvjete, Goran Lesjak, 

predstavio je svoj program rada za mandatno razdoblje (10 minuta).  

 

Ad-3 Donošenje odluke o imenovanju kandidata za ravnatelja Škole za kojeg će se 

tražiti prethodna suglasnost Ministra znanosti i obrazovanja za imenovanje 

Predsjednica Tanja Petrina upoznaje nazočne da su Školskom odboru dostavljeni 

Zaključci Vijeća roditelja, Skupa radnika i Učiteljskog vijeća za kandidata za kojeg 

trebaju glasovati predstavnici tih tijela u Školskom odboru u postupku imenovanja 

ravnatelja. 

 

Nakon završenog glasovanja Školski odbor donio je 

                                                                  

                                                                

                                                                ODLUKU 

              O IZBORU RAVNATELJA OSNOVNE ŠKOLE MIHAELA ŠILOBODA 

 

Za ravnatelja Osnovne škole Mihaela Šiloboda, izabran je Goran Lesjak iz Svetog 

Martina pod Okićem, Samoborska cesta 42, Falaščak, prof. biologije s 5 osvojenih 

glasova od mogućih 7. 

Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Škola će dostaviti cjelovitu dokumentaciju glede 

postupka imenovanja ravnatelja i zatražiti prethodnu suglasnost radi imenovanja 

ravnatelja Škole. 

Odluku o imenovanju ravnatelja Škole stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti 

ministra Ministarstva znanosti i obrazovanja.  

Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za 

suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana. 

 

Ad-4 Razno 

Predsjednica Tajana Petrina obavijestila je članove da je raspisan natječaj za tajnika/icu 

Škole. Natječaj je bio objavljen na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 

oglasnoj ploči Škole te na stranicama Škole, a trajao je od 10.6 do 18.16.2019 godine. Na 

predmetni natječaj se javio samo Domagoj Subašić dipl. pravnik koji ispunjava uvjete iz 

natječaja i koji već radi u školi na ugovor o radu na puno određeno vrijeme do 60 dana,  

te stoga predsjednica na prijedlog ravnatelja predlaže da se sklopi ugovor na puno 

određeno vrijeme s dosadašnjim tajnikom do povratka s porodiljnog  gđe. Đurđice 

Kuharski Tončić 

Predsjednica daje na glasovanje prijedlog ravnatelja te Školski odbor jednoglasno donosi  

 

 

 

 



                                                            

                                                                     ODLUKU 

Daje se prethodna suglasnost ravnatelju za sklapanjem radnog odnosa s Domagojem 

Subašićem na radnom mjestu tajnika, na puno određeno vrijeme do povratka na rad 

tajnice Đurđice  Kuharski Tončić. 

 

 

 

Sjednica je završena u 18.45 sati. 

 

Zapisničar:     Predsjednica Školskog odbora: 

 

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

Domagoj Subašić                           Tajana Petrina 


