
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA -  KRNICA 
Školski odbor 

 
 
Klasa:    001-01/17-01/11   
Urbroj:   2168/05-17-01   
U Krnici  8. ožujka  2017. 
 
 Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi( NN br 87/08. – 152/14.) i članka 111. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – 
Krnica, Školski odbor Osnovne škole Vladimira Nazora – Krnica na sjednici održanoj  8. 
ožujka 2017., uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, donio je 
 
    ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJA ŠKOLE 
 
Romana Percan imenuje se ravnateljicom Osnovne škole Vladimira Nazora – Krnica na 
vrijeme od pet godina, s danom preuzimanja dužnosti  9. ožujka 2017. godine. 
 
              Obrazloženje 
 
 
Školski odbor Osnovne škole Vladimira Nazora – Krnica objavio je natječaj za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ice Škole dana 1. veljače 2017. u Večernjemu listu. 
U postupku koji je prethodio ovoj odluci utvrđeno je da se je na natječaj prijavila samo 
kandidatkinja Romana Percan, dosadašnja ravnateljica škole te da ispunjava uvjete iz 
natječaja. 
 
U skladu s člankom 127., stavkom 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi, održane su sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika 
Škole, a nakon provedenog tajnog glasovanja, navedena tijela dostavila su Školskom 
odboru pisane zaključke o stajalištima tih tijela u postupku izbora i imenovanja 
ravnatelja/ice Škole. 
Sukladno članku 127., stavci 4. i 5.,  Ministru Ministarstva znanosti i obrazovanja 
dostavljena je dokumentacija o izboru ravnateljice radi ishodovanja prethodne 
suglasnosti prije imenovanja. 
Prethodna suglasnost Ministra nije uskraćena u roku od 15 dana od dana dostave te se, 
sukladno članku 127., stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi, smatra da  je suglasnost dana. 
 
Slijedom navedenoga, članovi Školskog odbora javnim glasovanjem su, u skladu sa 
stavkom 9. članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, na 
sjednici održanoj dana 8. ožujka 2017., jednoglasno imenovali  Romanu Percan za 
ravnateljicu Škole.  
      Predsjednica Školskog odbora 



       
      _________________________ 
          Nataša Teković-Jalšovec 
 
Dostaviti: 
 

1. Istarskoj  županiji, Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu   
2. Romani Percan  
3. Arhiv - ovdje 

 


