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ZAPISNIK SA 215. SJEDNICE  ŠKOLSKOG ODBORA 

 

Datum održavanja sjednice: 22. siječnja 2019. Vrijeme početka sjednice:  16,00 
Mjesto održavanja sjednice: Orehovica, prostorije škole 
Na sjednici su nazočni: Marko Horvat, Ljiljana Drk, Alen Ružić, Smiljana Polgar,  Marijan 
Krčmar, Sandra Kocijan 
Odsutna: Jelena Horvatić 
Osoba koja nije član Školskog odbora a prisutna je sjednici: Željko Krištofić, ravnatelj škole. 
Predsjedavatelj sjednice: Marko Horvat Zapisničar:Ljiljana Drk 
Utvrđivanje kvoruma: Prisutno je 6  člana Školskog odbora od 7.  
 
Dnevni red: 
 1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice ŠO, 
2. Odluka o iznajmljivanju školske sportske dvorane Osnovne škole Orehovica u šk.g.    
     2018./19., 
3. Javni natječaj za iznajmljivanje školske sportske dvorane u šk.g. 2018./19. 
4. Suglasnost za zapošljavanje učitelja geografije, 
5. Imenovanje ravnatelja 
6. Ostala pitanja 
 

 
Predsjednik ŠO, Marko Horvat, pozdravio je prisutne i predložio dnevni red.  Dnevni red  
jednoglasno je prihvaćen. 
 Ad 1)  Članovi ŠO su sa pozivom za sjednicu dobili Zapisnik sa sjednice Školskog odbora 
održane  27. prosinca 2018. Nije bilo primjedbi na zapisnik  te je  jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad 2)    U sklopu Osnovne škole Orehovica nalazi se objekt školske sportske dvorane koji se 
prvenstveno koristi za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Budući da je školska 
dvorana do 17,00 sati predviđena za održavanje izvannastavnih aktivnosti koje djeluju u 
sklopu školskog sportskog društva, za iznajmljivanje zainteresiranim korisnicima na 
raspolaganju su termini od 17,00 pa sve do  21,00 sata.  
Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o iznajmljivanju dvorane a Odlukom o minimalnim 
iznosima naknada za korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač 
Međimurska županija propisano je kako se iznajmljivanje provodi temeljem javnog natječaja.   
 
Ad 3)   U skladu s Odlukom o iznajmljivanju školske sportske dvorane Školski odbor 
određuje se kako će se objava natječaja za iznajmljivanje dvorane objaviti na mrežnim 
stranicama škole dana 23. siječnja 2019. godine uz rok objave od osam (8) dana. Tekst 
natječaja biti će izvješen kod dućana u Podbrestu, Orehovici i Vulariji kako bi što više osoba 
dobilo informaciju o iznajmljivanju. 



Imenovano je povjerenstvo za provođenje natječaja u sastavu Marko Horvat, Marijan Krčmar 
i Ljiljana Drk.  
 
Ad 4)   Na temelju natječaja objavljenog na Internet stranici HZZ-a i OŠ Orehovica dana 
10.siječnja 2019. za zapošljavanjem  učitelja/ice geografije, puno radno vrijeme,  (zamjena za 
Aleksandru Srnec), ravnatelj podnosi zahtjev za suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa 
Hrvojem Vadlja, magistrom edukacije geografije, VSS iz Preloga. 
Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa 
Hrvojem Vadlja (do povratka Aleksandre Srnec s bolovanja). 
 
Ad 5)  Školski odbor Osnovne škole Orehovica  na sjednici održanoj 22. siječnja 2019. 
godine  donio je odluku o imenovanju ravnatelja škole. Branko Sušec, profesor fizičke kulture 
i sveučilišni specijalist menadžmenta turizma, imenuje se ravnateljem Osnovne škole 
Orehovica, uz prešutnu suglasnost ministrice. Mandat traje pet godina a počinje teći od  14. 
veljače 2019. godine. 

 
 Ostalih pitanja nije bilo. 
  
Sjednica je završena u 16,45 sati. 
 
 
Zapisničar        Predsjednik ŠO 
Ljiljana Drk        Marko Horvat 


