
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola  Vladimir Nazor  Budinščina 

KLASA: 003-06/16-01/5 

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

Budinščina, 27.7. 2016. 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA   

s 34. sjednice Školskog odbora održane  

27.7.2016. godine u 9:00 sati u 

prostorijama MŠ  Budinščina  

 

NAZOČNI: Željko Zozoli, Branko  Tukač, Maja  Pepelko,Jadranka Plantak, Dijana   

                     Margetić, ravnateljica –Marija Zozoli. 

NENAZOČNI:  Gabrijela Pažur, Vesna Svrtan 

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 32. i 33. sjednice Školskog odbora.  

2. Davanje suglasnosti na odluku o organizacijskom višku učiteljice razredne nastave. 

3. Potrebe za učiteljima za školsku godinu 2016./2017. 

4. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos odgajatelja u dječjem vrtiću na 

neodređeno i puno radno vrijeme. 

5. Prihvaćanje Financijskog izvješća za razdoblje 1.1.-30.6.2016.godine. 

6. Pitanja i prijedlozi.  

  

Točka 1. 

 

  Zapisnici sa 32. i  33. sjednice prihvaćeni  su  jednoglasno.  

 

    Točka 2. 

 Zbog smanjenje broja razrednih odjela razredne nastave, jednoglasno  je donesena 

slijedeća odluka:  

Uzimajući u obzir godine staža, godine starosti i uzdržavanu djecu, daje se suglasnost 

da se  za učiteljicu Kristinu Jugo donese odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o 

radu s danom 1.9.2016.godine.   

Točka 3. 

 Učitelji Željko Zozoli i Barica Sokser odlaze u mirovinu te su zbog toga na  potrebe 

slijedeće: 

-učitelj matematike- 1 izvršitelj na puno radno vrijeme,  

-učitelj fizike -1 na pola radnog vremena,  

-učitelj tehničke kulture-1 za 11 sati u nastavi tjedno. 

Zbog povećanja jednog razrednog odjela predmetne nastave u, ovoj školskoj godini, imamo 

povećanje nastave hrvatskog jezika za 4 sata i informatike za 2 sata.  

   

 



Točka 4. 

 

 Jednoglasno se daje prethodna suglasnost za primanje u radni odnos Adriane Sivec 

Pavlović  na radno mjesto odgojiteljice u dječjem vrtiću  s punim radnim vremenom i na 

neodređeno od 1.9.2016.godine. 

 

Točka 5. 

 

 Jednoglasno se prihvaća Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-30.6.2016.godine. 

 

Točka 6.  

Gosp. Branko Tukač zahvalio se svima koji su sudjelovali u proslavi Dana općine Hrašćina.  

Nadalje, istaknuo je da trebamo sklopiti ugovor i darovanju za zemljište sa montažnom 

zgradom u Hrašćini koje je općina svojom odlukom dala za potrebe izgradnje sportske 

dvorane. Prijedlog ugovora poslan je županiji na kontrolu pa će se kasnije vidjeti što s time.  

-D.Margetić je istaknula da je potrebno prije toga riješiti problem stanara u zgradi.  

Nakon toga ravnateljica je govorila o radovima u školi: 

-u tijeku je uređenje blagovaonice u Budinščini  i planira se utrošiti maksimalno 10.000,00.kn,  

-istaknula je da se maksimalno štedi, pa tako ove godine nismo kupili ni antivirusne programe 

za računala već smo se na drugi način snašli za antivirusnu zaštitu, nadalje promijenili smo i 

distrubutera električne energije pa nam je sada distrubuter RWE energija čija ponuda nam je 

povoljnija od HEP-a. 

-u sanitarnom čvoru u PŠ  Hrašćina došlo je do vlaženja zida zbog curenja vodovodnih cijevi 

pa će se u narednom periodu morati i to riješiti.  

 

Sve informacije primljene su na znanje. 

 

 Sjednica je završena u 10:45 sati. 

 

 

  

 

         ZAPISNIČAR                                                         PREDSJEDNIK  ŠKOLSKOG                 

                                                                                                          ODBORA  

        Dijana  Margetić                                                                   Željko  Zozoli 
 

 

 

 

 

 

 


