OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA
KLASA:372-05/17-01/01
URBROJ: 2211/04-380-11-17-4
U Konjščini, 12.04.2017.
Na temelju čl. 55. Statuta Osnovne škole Konjščina, Školski odbor Osnovne škole Konjščina
donosi
ODLUKU O KORIŠTENJU PROSTORIJA
OSNOVNE ŠKOLE KONJŠČINA
1. Osnovna škola Konjščina kao suvlasnik školske sportske dvorane daje na korištenje
prostorije školske sportske dvorane i nusprostorija Dječjem vrtiću Konjščina kako
slijedi:
-mala sportska dvorana- 117 m²
-hodnik ispred dvorane- 39 m²
-garderoba 1sa sanitarnim čvorom-33 m²
-garderoba 2 sa sanitarnim čvorom-19 m²
-hodnik iza dvorane-40 m²
-teretana-24 m²
Sveukupna površina koja se daje na korištenje je: 272 m².
2. Prostorije Osnovne škole Konjščina iz točke 1., radnici i korisnici Dječjeg vrtića
Konjščina koristit će bez naknade u razdoblju predviđenom za građevinske radove na
vrtiću od 20.04.2017. do 20.11.2017. godine, dakle 7 mjeseci, za obavljanje osnovne
djelatnosti vrtića.
3. Dječji vrtić Konjščina i Općina Konjščina prostorije iz točke 1. preuzet će u
zatečenom stanju, te vlastitim financijskim sredstvima provesti potrebnu adaptaciju
prostorija, te eventualne radove izvršiti u vlastitom angažmanu.
Nakon korištenja prostorija iz točke 1. Dječji vrtić i Općina Konjščina kao podnositelj
zamolbe za korištenje školskih prostorija, dužni su korištene prostorije iz točke 1.
Odluke vratiti u prvobitno stanje.
4. Prostorije iz točke 1. radnici i korisnici Dječjeg vrtića Konjščina koristit će na vlastitu
odgovornost. Troškove električne energije, vode, plina, odnosno svih energenata, koji
će nastati tijekom korištenja prostorija iz točke 1. ove odluke kao i eventualno nastalu
štetu na objektu i inventaru danom na korištenje u cijelosti će podmiriti Općina
Konjščina. Prilikom primopredaje prostorija sastavit će se zapisnik kojim će se
konstatirati stanje brojila, objekta i inventara.
5. U razdoblju navedenom u prethodnoj točki, učenici O.Š. Konjščina koristit će za
potrebe održavanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture jednu svlačionicu Srednje
škole Konjščina i u prostor sportske dvorane ulaziti kroz ulaz Srednje škole Konjščina.
6. S obzirom da Dječji vrtić redovito organizira prehranu za djecu polaznike vrtića,
ravnatelj Osnovne škole po potrebi i dogovoru daje na korištenje prostor kuhinje i

blagavaonice u korist polaznika dječjeg vrtića, uz uvjet da se time ni na koji način ne
utječe na redovnu organizaciju prehrane učenika Osnovne škole i redovan rad
kuhinjskog osoblja.
7. Prava i obveze subjekata na koje se ova odluka odnosi detaljno će se regulirati
ugovorom, nakon pribavljanja suglasnosti Krapinsko-zagorske županije kao osnivača
obje škole.
Obrazloženje
Dana 20.03.2017. godine Općina Konjščina je podnijela zamolbu za korištenje
prostorija Osnovne škole Konjščina u korist Dječjeg vrtića Konjščina, zbog predviđenih
građevinskih radova na dječjem vrtiću koji nameću potrebu privremene promjene lokacije
istog. Kako Općina Konjščina ne raspolaže drugim adekvatnim prostorom kamo bi se djeca
polaznici dječjeg vrtića i radnici mogli privremeno izmjestiti, načelnik Općine Konjščina traži
da Osnovna i Srednja škola Konjščina iz solidarnosti daju suglasnost na predloženo, a budući
da je provedba navedenih građevinskih radova na dobrobit svih, odlučeno je kao u izreci.

