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OSNOVNA ŠKOLA  VLADIMIR BOSNAR 

             STUBIČKE TOPLICE 

Strmečka cesta 5 a 

STUBIČKE TOPLICE 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

sa  14. sjednice Školskog odbora održane dana  30. listopada 2018. godine 

u prostorijama Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a. 

 

 

Sjednici su bili nazočni članovi Školskog odbora: Monika Grabušić, Željka Kovačević 

Prosenik, Tomislav Mlinarić, Mirjana Lolić i Stanislava Erdelja. 

Sjednici nije nazočila Nikolina Petrinec, predsjednica školskog odbora jer se nalazi na 

bolovanju i članica Školskog odbora Ružica Kasun. 

Sjednici je nazočila i  ravnateljica škole Brigitte Gmaz. 

 

Zapisničarka: Mirjana Lolić. 

Početak: u 18,15 sati. 

 

Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice Školskog odbora Mirjana Lolić, pozdravila 

nazočne, konstatirala da sjednici nazoči 5  od 7 članova Školskog odbora te da se mogu donositi 

pravovaljane odluke, te predložila sljedeći 

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Školskog odbora, 

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu za 

učitelja/cu hrvatskog jezika temeljem raspisanog natječaja, 

3. Donošenje Odluke o davanju u najam  školskog prostora, 

4. Pitanja i prijedlozi. 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen sa  (pet) 5 glasova za.  

          

Ad 1.  

Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Školskog odbora. 

Zapisnik sa 13. sjednice Školskog odbora  usvojen je  jednoglasno sa  pet (5) glasova za. 

 

Ad 2.  

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu 

za učitelja/cu hrvatskog jezika temeljem raspisanog natječaja. 

 

Školski odbor jednoglasno je pet (5) glasova za donio 

 

O d l u k u: 

 

Daje se suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu za Rominu Gorički, iz Marije 

Bistrice, Poljanica Bistrička 89 d, OIB:28643695182, za poslove učiteljice hrvatskog jezika na 

nepuno i neodređeno vrijeme, 26 sati ukupno tjedno. 
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Ad 3.  Donošenje Odluke o davanju u najam  školskog prostora. 

    

     

Školski odbor jednoglasno je pet (5) glasova za donio 

 

O d l u k u: 

 

Odobrava se najam školskih učionica  Plesnom centru Bamboleo j.d.o.o iz Zagreba, 

Naselak 20 i Twice Beauty j.d.o.o. iz Sesveta, Bedema ljubavi 5 b, po cijeni od 40,00 kuna po 

satu. 

Temeljem ove odluke ravnateljica će sklopiti ugovore za školsku godinu 2018./2019. 

          

Ad 4. Pitanja i prijedlozi. 

 

 Pod ovom točkom dnevnog reda ravnateljica škole Brigitte Gmaz upoznala je članove 

Školskog odbora da je dana 23. listopada 2018. u posjetu  i obilasku škole bio župan Krapinsko-

zagorske županije Željko Kolar. Župan je razgledao cijelu školu te izrazio pohvale u 

organizaciji rada, izgledu škole i kao jedan opći dojam, izjavio da  škola po opremljenosti i  

uređenju spada među  jedne od 3 bolje opremljene škole  na području KZŽ. 

Ravnateljica je nadodala da je posjet župana školi bio popraćen medijima, da je s 

posjetom od strane Župana bio upoznat i načelnik Općine Stubičke Toplice gospodin Josip 

Beljak. U razgovoru je spomenuta potreba za nadogradnjom škole i izgradnjom školske 

dvorane, na što je župan izrazio spremnost i ponudio pomoć Općini kao osnivaču škole kod 

financiranja navedene izgradnje. 

Članovi Školskog odbora u raspravi u kojoj su sudjelovale gđa. Stanislava Erdelja, 

Željka Kovačević Prosenik, Mirjana Lolić, Monika Grabušić i  gosp. Tomislav Mlinarić, vezano 

za posjet župana školi izrazili su zadovoljstvo, a imajući u vidu potrebe škole za dogradnju 

školskog prostora te izgradnju sportske dvorane iznjeli su zaključak kako bi se željeli pobliže 

upoznati s navedenim projektima i doći do pobližih i konkretnih  informacija o tome u kojoj je 

fazi idejna odnosno projektna dokumentacija oko nadogradnje škole i sportske dvorane, što će 

se točno nadograđivati te u kojem će omjeru sudjelovati Općina Stubičke Toplice kao osnivač 

škole odnosno  Krapinsko - zagorska županija, a sve to iz razloga što su nadogradnja škole i 

izgradnja sportske dvorane nužna ulaganja radi poboljšanja pedagoškog standarda učenika u 

školi. 

  

Dovršeno u 19,15. 

 

  

Zapisničarka:            Zamjenica predsjednice  Školskog odbora: 

Mirjana Lolić            Mirjana Lolić 

 


