
Z A K LJ U Č C I 

 

s 50. sjednice Školskog odbora održane dana 30. siječnja 2017. godine, u uredu ravnatelja 

Osnovne škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički, s početkom u 18.00 sati 

 

Ad1.) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora. 

Zaključak: 

Jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Ad2.) Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu. 

Zaključak: 

Jednoglasno se prihvaća Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu. 

 

Ad3.) Izvješće o stručnom nadzoru školske knjižnice. 

Zaključak: 

Ravnatelj izvijestio članove školskog odbora o stručnom nadzoru u školskoj knjižnici. 

 

Ad4.) Donošenje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa.  

Zaključak: 

Školski odbor jednoglasno daje prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa s: 

 Tomicom Gulija (VŠS) – na radnom mjestu učitelja biologije, na određeno nepuno 

radno vrijeme-4 sata tjedno, najdulje do 19.3.2017. 

 Višnjicom Celjak (NKV) – na radnom mjestu spremačice, na određeno nepuno radno 

vrijeme-28 sati tjedno, najdulje do 16.3.2017. 

 Dragutinom Meštrovićem (NKV) - na radnom mjestu spremača, na određeno nepuno 

radno vrijeme-12 sati tjedno, najdulje do 16.3.2017. 

 

A59.) Slobodna riječ 

Zaključak: 

Ravnatelj izvješćuje prisutne članove Školskog odbora kako je u srijedu, 25.1.2017. pukom 

srećom izbjegnuta nesreća na satu TZK-e, kada je došlo do pada zaštitnog stakla s lampe na 

stropu dvorane. O svemu je odmah obaviještena Krapinsko-zagorska županija, Općina 

Bedekovčina, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Izvođač, Stručni nadzor i svi 

mjerodavni u izgradnji nove školske sportske dvorane.  

Na današnjem sastanku koordinacije konstatirano je da rasvjeta u dvorani nije izrađena u 

potpunosti prema projektu, te da su lampe bile ispravno ugrađene incident se ne bi dogodio. 

Zaštitno staklo je moralo biti dodatno učvršćeno. Donijeti su zaključci da se stara rasvjeta 

zamijeni novom led rasvjetom, koju će financirati općina Bedekovčina, a besplatno će 

montirati izvoditelj elektro radova. Na preporuku povjerenstva ravnatelj je donio odluku da 

se, do daljnjega, obustave sve športske aktivnosti u novoj dvorani uslijed kojih bi moglo doći 

do udara lopte u postojeća rasvjetna tijela. Održavanje rekreacija se prolongira dok se ne 

promijeni rasvjeta u dvorani, a i nastava TZK se ograničava. 

Predstavnik KZŽ, g. Branko Klasić, angažiran je od strane županije da prikupi sve relevantne 

informacije u ovom slučaju, kako bi se uputila tužba ukoliko se zamjena rasvjete ne provede 

sukladno zaključcima današnje koordinacije. 

 

                                                                                                     Predsjednica Školskog odbora: 

Višnja Borovčak 



 

 

 


