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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

Sa XXXII. sjednice Školskoga odbora Osnovne škole Zlatar Bistrica održane dana 5.1.2016.  s 

početkom u 14.00 sati u prostorijama OŠ Zlatar Bistrica. 

Prisutni članovi: Jasna Jakopec, Andreja Jertec, Davor Sugnetić, Marija Hudi-Hitrec, Luka Levar, Iva 

Šantek 

Ostali prisutni: Božena Slunjski (ravnateljica), Žarko Miholić (načelnik Općine Zlatar Bistrica), Natalija 

Jug (tajnica) 

Odsutni članovi: S. Žunić (ispričala se) 

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

dnevni red: 

1) Požar  - školska sportska dvorana 

2) Pitanja i prijedlozi 

Prije prelaska na prvu točku dnevnoga reda tajnica je pročitala zapisnik s prethodne sjednice. 

Primjedbi nije bilo. Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

 

Ad 1) Požar  - školska sportska dvorana 

Ravnateljica Božena Slunjski obavijestila je članove Školskoga odbora o požaru u kojem je do temelja 

izgorjela školska sportska dvorana u ranim jutarnjim satima 2. siječnja 2016. godine. 

Ravnateljica je upoznala prisutne s održanim sastankom sa županom Krapinsko – zagorske županije 

Željkom Kolarom i načelnikom Općine Zlatar Bistrica Žarkom Miholićem u vezi školske sportske 

dvorane. 

Ravnateljica je naglasila da učenici neće ništa izgubiti od nastave tjelesne i zdravstvene kulture, jer će 

se nastava odvijati u dvije učionice iz kojih će se isprazniti namještaj, tradicionalni Zlatarbistrički 

fašnik će se održati u Domu kulture Zlatar Bistrica i sve aktivnosti predviđene Godišnjim planom i 

programom rada za šk. god. 2015./2016. se nastavljaju. 

Načelnik je naglasio da cijeli postupak ima određenu proceduru, ali optimistično vjeruje da do kraja 

ljeta možemo prikupiti svu potrebnu dokumentaciju, a u ljeti da se krene s gradnjom. 

Jednoglasno su usvojene Izmjene i dopune godišnjeg plana i programa rada za šk. god. 2015./2016. 

Ad 2) Pitanja i prijedlozi 

Daljnjih pitanja i prijedloga nije bilo. 
Predsjednica zahvaljuje prisutnima. Završeno u 14.45 sati. 
Ovaj zapisnik je napisan u 2 (dva) primjerka i ima 2 (dvije) stranice. 
 
 
Zapisničarka       Predsjednica ŠO: 
Natalija Jug       Andreja Jertec 
 


