
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola  Vladimr Nazor  Budinščina 

KLASA: 003-08/21-01/11 

URBROJ: 2211/02-380-3-21-2 

Budinščina, 17.11.2021. 
 

Z A P I S N I K  

s 8. sjednice Školskog odbora održane  

17.11.2021. godine u 12:00 sati u 

prostorijama MŠ  Budinščina  

 

NAZOČNI:  Biserka Pučak, Jadranka Plantak, Ivana Novosel, Valentina Ratkajec,  Željko  

                      Zozoli, tajnica-Dijana Margetić, ravnateljica – Renata Kreber-Mikšaj i Nela  

                      Kurtanjek putem aplikacije ZOOM. 

NENAZOČNI: Vesna  Svrtan 

PREDSJEDAVAJUĆI:  Biserka Pučak, predsjednica Školskog odbora 

ZAPISNIČAR: Dijana  Margetić-tajnica škole 

 

Sjednica se trebala održati elektroničkim putem, ali je zbog opsežnosti dnevnog reda i 

nejasnoća vezanih uz 6.točku dnevnog reda, sjednica ipak održana  u prostorijama škole.  Na 

sjednici je bilo prisutno 5 članova Školskog odbora, članica Nela Kurtanjek pratila je sjednicu 

putem aplikacije ZOOM, a članica Vesna Svrtan je bila spriječena prisustvovati sjednici. 

                                    

 Predsjedavajuća je pozdravila sve prisutne i predložila  sljedeći dnevni red: 

  

D N E V N I   R E D: 

 

1. Prihvaćanje zapisnika s 6. i 7. sjednice Školskog odbora  

2. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos i promjenu ugovora o radu. 

- Ane Bahat na radno mjesto učiteljice engleskog jezika za 8 sati tjedno i na 

određeno vrijeme.  

- Mirka Nulija,  s 24 sata tjedno na puno radno vrijeme i na neodređeno  na radnom 

mjestu učitelja informatike.    

3. Donošenje Financijskog plana škole za 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024. i 

planom nabave za 2022. godinu.  

4. Donošenje Poslovnika o radu školskog sportskog društva. 

5. Davanje suglasnosti na Odluku o otpisu i reviziji u školskoj knjižnici MŠ  Budinščina. 

6.  Davanje suglasnosti za najam sportske dvorane.  

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.  

  

 Točka 1.  

   

ZAKLJUČAK:  

Zapisnici  s 6. i 7. sjednice prihvaćeni su  jednoglasno.  

 

 

 

 



Točka 2. 

ZAKLJUČAK:  

- Jednoglasno se daje suglasnost za primanje u radni odnos Ane Bahat na radno 

mjesto učiteljice engleskog jezika za 8 sati tjedno i na određeno vrijeme. 

- Jednoglasno se daje suglasnost za  promjenu ugovora o radu Mirka Nulija,  s 24 

sata tjedno na puno radno vrijeme i na neodređeno  na radnom mjestu učitelja 

informatike.    

Točka 3.  

    

 ZAKLJUČAK:  

Jednoglasno se donosi  Financijski plan škole za 2022.godinu s projekcijama za 2023. 

i 2024. i planom nabave za 2022. godinu.  

  

Točka 4.  

   

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se donosi Poslovnik o radu školskog sportskog društva OŠ  Vladimir 

Nazor Budinščina.  

Točka 5.  

 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se daje suglasnost na Odluku o otpisu i reviziji u školskoj knjižnici MŠ 

Budinščina. 

Točka 6.  

 

ODLUKE:  

 

I. Jednoglasno se odobrava  korištenje sportskih dvorana u MŠ Budinščina i PŠ  

Hrašćina, registriranim klubovima i udrugama za koje je dobivena i suglasnost 

osnivača i Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije:  

 

1. NK „MILENGRAD-2005“ Budinščina- trening limača i  pionira oslobađa se plaćanja,                               

                                                               a juniori i seniori plaćaju prema važećoj odluci.  

2. STRELIČARSKI KLUB BUDINŠČINA- trening školske djece se oslobađa od 

plaćanja a za skupinu starijih se plaća korištenje. 

3. DND Budinščina- trening dječjeg sastava i kadetkinja se oslobađa plaćanja, a za  

                              juniorke se plaća korištenje. 

 Raspored korištenja dvorana kao i cijena utvrditi će se  ugovorom kojeg će potpisati 

ravnateljica s predsjednicima klubova odnosno udruga. 

  

II. Utvrđuje se cijena iznajmljivanja sportske dvorane Matične škole Budinščina 

prema sljedećem:  

a) u iznosu od 100,00 kn po jednom satu korištenja za registrirane udruge i klubove s 

područja  na kojem djeluje škola (Općina Budinščina i Općina Hrašćina), 

b)   u iznosu od 150,00 kn po jednom satu korištenja za registrirane udruge i klubove  

izvan područja  na kojem djeluje škola (Općina Budinščina i Općina Hrašćina). 

 



III.  Utvrđuje se cijena iznajmljivanja sportske dvorane pri PŠ  Hrašćina prema 

sljedećem:  

a) u iznosu od 130,00 kn po jednom satu korištenja za registrirane udruge i klubove s 

područja  na kojem djeluje škola (Općina Budinščina i Općina Hrašćina), 

b)   u iznosu od 200,00 kn po jednom satu korištenja za registrirane udruge i klubove  

izvan područja na kojem djeluje škola (Općina Budinščina i Općina Hrašćina). 

 

  

 Budući da nije više bilo pitanja, sjednica je završena u 13:30 sati.  

 

 

 

         ZAPISNIČAR                                                                      PREDSJEDNICA                   

                                                                                                  ŠKOLSKOG   ODBORA  

 

        Dijana  Margetić                                                                        Biserka  Pučak 


