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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC 

ŠKOLSKI ODBOR 

KLASA: 003-06/21-07-01 

URBROJ: 2109-29/21-07-13-05 

Gornji Mihaljevec, 14. svibnja 2021. 

 

 SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

s 2. sjednice Školskog odbora OŠ Gornji Mihaljevec, održane u petak 14. svibnja 

2021. god., s početkom u 15:00 sati u prostorijama OŠ Gornji Mihaljevec uz pridržavanje svih 

epidemioloških mjera. 

 

PRISUTNI: Silvija Soldat, Ljubica Žabek Horvatić, Natalija Guterman Vuk, Renata Heric 

 

OSTALI PRISUTNI: Karmen Sklepić – ravnateljica, Monika Horvat – zapisničarka 

 

Predsjednica ŠO otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, konstatira kvorum i predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Školskog odbora OŠ Gornji Mihaljevec 

2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa – tajnik/ica na određeno, 

nepuno radno vrijeme, zamjena 

3. Ostala pitanja 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 1. Zapisnik s 1. sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen. 

 

Ad. 2. Zbog odlaska tajnice škole na rodiljni dopust postoji potreba za zapošljavanjem. Škola 

je prijavila Povjerenstvu na razini Međimurske županije potrebu za zaposlenikom/com. 

Povjerenstvo je obavijestilo Školu da u evidenciji ne postoji osoba koja bi se mogla uputiti na 

navedeno radno mjesto, pa je na temelju toga Škola raspisala javni natječaj koji je objavljen na 

internet stranicama Škole i HZZ-a 22. travnja 2021. god. te je trajao do 30. travnja 2021.god. 

Na natječaj za zapošljavanje pristiglo je pet (5) prijava. Sve prijave na natječaj bile su 

pravodobne. Jedna kandidatkinja nije udovoljavala uvjetima natječaja. Prijave na natječaj 

ostalih kandidatkinja bile su potpune i udovoljavale su svim uvjetima natječaja pa su iste 

pozvane na usmeno testiranje odnosno procjenu koje je provelo  Povjerenstvo za zapošljavanje 

u ponedjeljak 10. svibnja 2021. god. Ravnateljica OŠ Gornji Mihaljevec predlaže da se ugovor 

o radu na određeno, nepuno radno vrijeme sklopi s kandidatkinjom koja je osvojila najviše 

bodova na provedenoj procjeni.  
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Školski odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog ravnateljice. 

 

Ad.3.  

a) Ravnateljica škole obavještava Školski odbor da su u vrijeme predizborne kampanje na 

službenom Facebook profilu Nezavisne liste Gorana Lovreca (trenutnog načelnika Općine 

Gornji Mihaljevec) i u općinskom listu „Mihalovčan“ objavljene netočne informacije koje se 

odnose  osobno na ravnateljicu, kao i na školu, a vezano uz dogradnju škole i izgradnju dvorane 

i  uz (ne)objavu uspjeha učenika škole u listu Mihalovčan. Kao odgovor na navedene prozivke, 

kojima se manipulira i obmanjuje javnost, a koje su potpuno lažne i neargumentirane, 

ravnateljica škole je, kao odgovorna osoba, objavila službeno očitovanje na Internet stranicama 

škole. Očitovanju su priloženi i dokazi kojima se pobijaju izneseni navodi. 

b) Ostalih pitanja nema. 

 

Sjednica ŠO je završena u 16:00 sati 

 

Zapisnik vodila:        Predsjednica ŠO: 

Monika Horvat        Silvija Soldat 

 

 

 


