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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa XXXVI. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Zlatar Bistrica  

održane 6.4.2016.g. u prostorijama OŠ Zlatar Bistrica 

 

Prisutni članovi: Jasna Jakopec, Andreja Jertec, Luka Levar, Marija Hudi Hitrec, Iva Šantek, Suzana 

Žunec, Davor Sugnetić 

Ostali prisutni: Željko Kolar, župan Krapinsko – zagorske županije i Žarko Miholić, načelnik Općine 

Zlatar Bistrica 

Zapisničarka je Natalija Jug. 

Sjednici je nazočna i ravnateljica škole Božena Slunjski. 

 

Nakon konstatacije da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova jednoglasno je prihvaćen sljedeći 

dnevni red: 

DNEVNI RED: 

1. Školska sportska dvorana OŠ Zlatar Bistrica 

2. Pitanja i prijedlozi 

 

Prije prelaska na prvu točku dnevnoga reda predsjednica je pročitala zapisnik sa prethodne sjednice. 

Primjedbi nije bilo. Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

 

 

Ad. 1. Školska sportska dvorana OŠ Zlatar Bistrica 

 

Župan Krapinsko – zagorske županije Željko Kolar i načelnik Općine Zlatar Bistrica Žarko Miholić 

upoznali su prisutne s relevantnim informacijama za izgradnju sportske dvorane OŠ Zlatar Bistrica. 

Tako je Župan  

 naglasio da se školska sportska dvorana može izgraditi jedino ako ju radi Školski odbor – Općina 

Zlatar Bistrica – Krapinsko – zagorska županija. Izjavio je da u većini slučajeva izgradnje školske 

sportske dvorane, općina ili grad su nositelji prava građenja, ali to ne podrazumijeva i pravo 

vlasništva, jer škola i dalje upravlja dvoranom, upravljačka prava i vlasništvo sportske dvorane ostaje 

školi. 

Načelnik Općine Zlatar Bistrica Žarko Miholić izjavio je da se jedino preko mjere 7.4 mogu dobiti 

sredstva za izgradnju sportske dvorane. 
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Župan je istaknuo da će Krapinsko – zagorska županija iz vlastitih sredstava platiti razliku ukoliko 

Općina ne dobije dovoljno sredstava po toj mjeri za izgradnju sportske dvorane, a također će 

financirati projekt dogradnje škole kako bi i učenici OŠ Zlatar Bistrica pohađali nastavu u jednoj 

smjeni, te već sljedeći tjedan šalje projektanta da dogovori s ravnateljicom projektnu ideju. 

 

Nakon iznošenja svih relevantnih informacija članovi Školskoga odbora donijeli su jednoglasnu 

odluku o ustupanju prava građenja Općini Zlatar Bistrica u svrhu prijave Općine na natječaj za mjeru 

7.4 za izgradnju sportske dvorane. Odluka će biti dostavljena Krapinsko – zagorskoj županiji na 

suglasnost. 

 

 

Ad. 2. Pitanja i prijedlozi 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zasnivanje radnoga odnosa s 8.4.2016. 

godine s Marijom Petrović, profesor kineziologije, na nepuno (28 sati ukupno tjedno), određeno 

vrijeme do povratka učiteljice Sandre Belinić na rad. 

 

 

 

Daljnjih pitanja i prijedloga nije bilo.  

 

Sastanak Školskog odbora završio je u 20.00 sati. 

 

 

Zapisničarka:        Predsjednica ŠO 

Natalija Jug       Andreja Jertec 

 


