
   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola  Vladimir Nazor  Budinščina 

KLASA: 003-06/16-01/01 

URBROJ: 2211/02-380-3-16-2 

Budinščina, 12.2. 2016. 
 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA  

s 30. sjednice Školskog odbora održane  

12.2.2016. godine u 12:00 sati u 

prostorijama MŠ  Budinščina  

 

 

NAZOČNI: Željko Zozoli,Jadranka Plantak, Branko Tukač, Gabrijela  Pažur,Dijana   

                     Margetić, ravnateljica –Marija Zozoli i  Đurđa Povijač, računovođa. 

NENAZOČNI: Maja Pepelko i Vesna  Svrtan-opravdano odsutne 

PREDSJEDAVAJUĆI: Željko Zozoli, predsjednik Školskog odbora 

 

ZAPISNIČAR: Dijana  Margetić 

                 

 Nakon konstatacije da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova, jednoglasno je 

prihvaćen  slijedeći  

   

D N E V N I    R E D : 

1. Prihvaćanje zapisnika s 29. sjednice Školskog odbora.  

2. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos učiteljice hrvatskog jezika i 

odgojiteljice u predškoli. 

3. Prihvaćanje Financijskog izvješća za 2015.godinu.  

4. Informacija o problematici vezanoj  uz izgradnju sportske dvorane pri PŠ Hrašćina. 

5. Pitanja i prijedlozi.  

Točka 1. 

  

  Zapisnik s 29.sjednice prihvaćen  je  jednoglasno.  

 

    Točka 2. 

 

a) Donesena je odluka da se daje prethodna suglasnost za primanje u radni odnos na 

radno mjesto učiteljice  hrvatskog jezika  na određeno  do 60 dana i za 20 sati tjedno, 

Ivane Pikutić, iz Petruševca , magistre edukacije hrvatskog jezika i književnosti s 

položenim stručnim ispitom.   

b) Donesena je odluka da se daje  prethodna suglasnost za primanje u radni odnos na 

puno radno vrijeme do 30.6.2016.godine na radno mjesto odgojiteljice u dječjem 

vrtiću, Adriana Sivec Pavlović  iz Budinščine. 

c) Donesena je odluka da se daje  suglasnost za primanje u radni odnos na određeno i 

nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno do 31.5.2016.godine na radno mjesto 

odgojiteljice u predškoli,  Ane Vizir iz Kraljevca Gornjeg. 

 

Točka 3. 

 

Jednoglasno je prihvaćeno Financijsko izvješće za 2015.godinu.  

 



Točka 4.  

 

Ravnateljica je informirala prisutne da smo primili suglasnost osnivača o uključivanju 

čestica 1698/3 i 1698/4 k.o. Hrašćinski Kraljevec u projekt izgradnje sportske dvorane pri PŠ  

Hrašćina. 

Općina Hrašćina je također donijela odluku da ustupa čestice 1698/1 i 1698/2 školi za 

potrebe izgradnje sportske dvorane. . 

Isto tako članovi odbora su obaviješteni da je sa stanarom D.Jambrečićem sklopljen 

novi ugovor po kojem je on suglasan da nam isprazni stan kad mi to od njega zatražimo. 

Drugu stanarku Mirjanu Knez opet nismo pronašli jer se dopis s povratnicom vratio kao 

neuručen.   

Sve informacije primljene su na znanje.   

 

 

 Sjednica je završena u 13:15 sati.  

 

         ZAPISNIČAR                                                         PREDSJEDNIK  ŠKOLSKOG                 

                                                                                                           ODBORA  

        Dijana  Margetić                                                                   Željko  Zozoli 

 


