
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OSNOVNA ŠKOLA BELEC 

 49254 Belec, Belec 50 
 Tel: 049/460 124 

 
Klasa: 007-04/22-02/05 

Urbroj: 2140-85-22-02 

Belec, 7. 6. 2022. 
 

ZAPISNIK  
10. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Belec održane 7. lipnja 2022. godine 

s početkom u 19,00 sati 

 

 

NAZOČNI ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA: 

Laura Bingula, Viktorio Pozaić, Nevenka Puklin, Krasna Runjak, Darko Škrlec, Tomislav Sviben 

Mladen Prugovečki – prisutan, ali ne sudjeluje na prvom dijelu sjednice do točke 3. zbog činjenice da 

se radi o kandidatu u postupku za imenovanje ravnatelja škole 

 

 

OSTALI NAZOČNI: 

Janja Hitrec-Gregorić, tajnica/voditeljica računovodstva 

 

Predsjednica ŠO Nevenka Puklin pozdravlja nazočne članove ŠO te utvrđuje kvorum.  

Prisutno je 6 članova Školskog odbora te se mogu donositi pravovaljane odluke.  

 

 

Predsjednica Školskog odbora poziva članove da se glasanjem izjasne žele li nastaviti s postupkom 

imenovanja ravnatelja i prihvatiti Dnevni red s poziva. 

 

Zaključak: 

 

Članovi su izglasali da se nastavlja s postupkom imenovanja ravnatelja s 5 glasova za i jednim 

suzdržanim (Nevenka Puklin je suzdržana). 

 

Predsjednica potom čita predloženi Dnevni red s poziva: 

 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
2. Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje kandidata od rednog broja 1. na listi 

kandidata u natječajnom postupku imenovanja ravnatelja Osnovne škole Belec 
3. Upoznavanje članova Školskog odbora sa zaključcima Učiteljskog vijeća, Skupa radnika i 

Vijeća roditelja o zauzetim stajalištima u postupku imenovanja ravnatelja/ice Osnovne škole 
Belec 

4. Javno glasovanje o kandidatu s liste kandidata za ravnatelja Osnovne škole Belec i donošenje 
Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Osnovne škole Belec 

5. Razno 
 

Predsjednica Školskog odbora zaključuje da je Dnevni red  prihvaćen.  



Točka 1. 

Zapisnik nije prihvaćen, članica Laure Bingula traži dopunu zapisnika. 

 

Točka 2. 

Predsjedavateljica Nevenka Puklin najavljuje izlaganje programa rada za mandatno 
razdoblje kandidata s liste prema abecednom redu.  

Predsjedavateljica poziva prvog kandidata s liste – Mladena Prugovečkog, pod rednim 
brojem 1., da predstavi svoj program rada za mandatno razdoblje. 
Nakon što je kandidat s liste pod rednim brojem 1. predstavio svoj program, članovi Školskog 
odbora su postavili pitanja te je kandidat napustio prostoriju. 

Predsjedavatelj poziva drugu kandidatkinju s liste – Nikolinu Puklin, pod rednim 
brojem 2., da predstavi svoj program rada za mandatno razdoblje. 
Nakon što je kandidatkinja s liste pod rednim brojem 2. predstavila svoj program, članovi 
Školskog odbora su postavili pitanja te je kandidatkinja napustila prostoriju. 
 

Točka 3. 

Kandidat Mladen Prugovečki ulazi u prostoriju jer je ujedno i član Školskog odbora te prema Statutu 
treba zastupati stajalište tijela koje ga je izabralo u Školski odbor..  

Sva tri tijela su dostavila Zaključke sa sjednica Učiteljskog vijeća, Skupa radnika i Vijeća roditelja. 
Predsjedavateljica poziva predstavnike da izvjeste o rezultatima održanog glasovanja na sjednicama.  

Predsjedavateljica poziva prisutne članove da pristupe javnom glasovanju za imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice OŠ Belec, dizanjem ruke.  

Za kandidata pod rednim brojem 1. Prugovečki Mladena glasovao je 1 član Školskog odbora –
za. – članica Krasna Runjak, iz reda  Vijeća roditelja. 

Za kandidatkinju pod rednim brojem 2. Puklin Nikolinu glasovalo je 4 člana Školskog odbora – 
za – Viktroio Pozaić, član ispred Skupa radnika  te tri člana Školskog odbora imenovana od 
strane Osnivača – Krapinsko – zagorske županije. 

Članovi Školskog odbora imenovani iz reda Učiteljskog vijeća, Nevenka Puklin i Mladen 
Prugovečki nisu glasovali ni za jednog kandidata.  

Predsjedavateljica Nevenka Puklin zaključuje da je kandidatkinja Nikolina Puklin dobila 
većinu glasova članova Školskog odbora te poziva članove na donošenje Odluke o 
imenovanju ravnatelja. 

Svi članovi su suglasni da se donese Odluka o imenovanju Nikoline Puklin za ravnateljicu OŠ 
Belec. 

 

Točka 4. 

  

 Pod točkom razno, predsjedavatelj je pozvao nazočne članove da iznesu prijedloge, 

primjedbe i pitanja. Nazočni članovi nemaju prijedloga, primjedbi ni pitanja. 

Predsjedavateljica poziva članove na završnu priredbu 15.6.2022. u 17,00 sati kojom se obilježava i 

180 godina školstva u Belcu.  



 

Predsjedavateljica Nevenka Puklin zaključuje sjednicu u 20,29 sati. 

 

Sastavni dio ovog Zapisnika su sljedeći prilozi:     

 

1. Odluka o imenovanju ravnatelja Osnovne škole Belec 

 

 

 

 

 

 Predsjednica Školskog odbora: 

 Nevenka Puklin 

 

 


