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29. sjednica Školskog odbora 
 
Školski odbor POMORSKE ŠKOLE, Split, je na 29. sjednici, održanoj 15. travnja 2019. 
(ponedjeljak), s početkom u 13.15 sati, donio slijedeće odluke: 

1. Jednoglasno usvojen Zapisnik s prošle 28. sjednice Školskog odbora održane dana 03.04.2019.  
2. Jednoglasno je donesena Odluka, broj 1. o davanju prethodne suglasnosti (osnovom podnesenog  
    prijedloga ravnatelja) za zasnivanje radnog odnosa na temelju natječaja, od 25.03.2019. godine , s 
    predloženim kandidatima, za: 

1. Marijanu De Marchi,  dipl. ing. pomorskog prometa smjer pomorsko-ribarska tehnologija i 
ing. pomorskog prometa (VŠS), sa stečenim pedagoškim kompetencijama (i položenim 
stručnim ispitom), za radno mjesto nastavnice nautičke skupine predmeta 

       (1.Prijevoz opasnih tereta morem-2 sata, 2.Plovidba-2 sata, 3.Osnove prijevoza i prijenosa- 

      2 sata) za 6 sati nastave tjedno, na određeno nepuno radno vrijeme za ukupno 11 sati rada  
      tjedno, do 30.06.2019.  
2. Lenu Lozić, dipl. ing. pomorskog prometa nautički smjer (odgovara akademskom nazivu 

magistra inženjerka nautike) bez ispunjenog uvjeta od  1. god. plovidbenog staža u svojstvu 
časnika plovidbene straže i bez stečenih pedagoških kompetencija, za radno mjesto nastavnice 
nautičke skupine predmeta (1.Praktična nastava-2 sata; 2. Sigurnost na moru-19 sati),  na 
određeno nepuno radno vrijeme za 38 sati rada tjedno, do 10.07.2019.  (što je unutar 
zakonskog roka od 5 mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), 

3. Katicu Kezić, dipl. ing. pomorskog prometa, nautičkog usmjerenja, s VSS, bez ispunjenog 
uvjeta od 1.god. plovidbenog staža u svojstvu časnika plovidbene straže i bez stečenih 
pedagoških kompetencija, za radno mjesto nastavnice nautičke skupine predmeta 

       (1.Konstrukcija i stabilnost broda-4 sata; 2.Meteorologija i oceanografija-9 sati,  

       3.Manevriranje brodom-6 sati, 4. Osnovna osposobljenost za rad na tankerima-1 sat ),  na  
      određeno nepuno radno vrijeme za 36 sati rada tjedno, do 10.07.2019. (što je unutar zakonskog  
       roka od 5 mjeseci sukladno odredi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u  
       osnovnoj i srednjoj školi. 

 
      
         Predsjednik Školskog odbora 
            Toni Meštrović, dipl.ing. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


