
                                          Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice 
          Školskog odbora Osnovne škole Tar-Vabriga 
održane dana 11. travnja 2017. godine sa početkom u 13 sati. 

 
Predsjedavatelj sjednice: Klaudija Jehnić i Sabina Blažević. 
Broj nazočnih članova: 6 
Ostale osobe nazočne na sjednici:  Zamjenik ravnatelja Škole  Marina Škopac. 
Potvrđuje se  da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano 
odlučivanje. 
Zamjenik ravnatelja Škole pozdravila je sve nazočne članove i poželjela mnogo 
uspjeha i zajedničku suradnju. Vođenje sjednice je prepustila najstarijem članu  
novog saziva Školskog odbora – Klaudiji Jehnić. 
 
Predložen je i usvojen slijedeći dnevni red: 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima 
Školskog odbora 

2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora 
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 
4. Razno 

 
Ad. 1. Predsjedavatelj sjednice – Klaudija Jehnić upoznala je nazočne sa  

odredbama Statuta koje propisuju konstituiranje, dnevni red, verifikaciju mandata i 
odabir predsjednika i zamjenika predsjednika  Školskog odbora. Rješenje  o 
imenovanju članova Školskog odbora OŠ Tar-Vabriga donijeto je na Županijskoj 
skupštini Istarske županije dana 5. travnja 2017. godine,  dok je odabir člana 
Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća održan dana 21. veljače 2017. godine, iz 
reda  Vijeća roditelja 16. ožujka 2017. a iz reda Radničkog vijeća održan dana 27. 
veljače 2017. Školski odbor ukupno broji sedam članova i do sada je imenovano 6 
članova Školskog odbora, čeka se Izvadak o nekažnjavanju za jednog člana 
Školskog odbora iz reda osnivača. 
 
  Za članove Školskog odbora naše Škole imenovani su: 

a) Iz reda učitelja i stručnih suradnika: 
1. Sabina Blažević 
2. Tiana Orihovac 
            b)    iz reda Vijeća roditelja: 
1. Danijela Putnik 

c)    iz reda osnivača: 
   1.   Suzana Parencan Munda, 

2. Claudia Radoicovich  
e)    iz Radničkog vijeća 

  1. Klaudija Jehnić. 
 

 
Ad. 2. Nakon provjere identiteta, verificiran je mandat novoizabranim  

članovima Školskog odbora naše škole. 
  Mandat članovima Školskog odbora traje četiri (4) godine. 
 
  Ad.3. Prema odredbama članka 42. Statuta predsjednik kao i zamjenik 
predsjednika Školskog odbora bira se javno dizanjem ruku. 



  Za predsjednika je predložena Sabina Blažević   koja je prihvatila 
kandidaturu i prišlo se je glasovanju. Jednoglasno je za predsjednika izabrana 
gospođa Sabina Blažević. 
  Za zamjenika predsjednika predložena je Suzana Parencan Munda što 
su podržali svi članovi. Suzana Parencan Munda je prihvatila kandidaturu i prišlo se 
glasovanju. Jednoglasno je za zamjenika predsjednika izabrana gospođa Suzana 
Parencan Munda. 
  Predsjedavateljica sjednice  čestitala je novoizabranom predsjedniku i 
zamjeniku predsjednika Školskog odbora naše Škole i  prepustila mu daljnje vođenje 
sjednice. 
 
  Ad.4. Predsjedavateljica se  zahvalila nazočnim članovima na 
ukazanom povjerenju i preuzela je daljnje vođenje sjednice. 
. 

a) Zamjenica ravnatelja Marina Škopac  upoznala je članove 
Školskog odbora da se ravnateljica Andrea Baksa vraća na rad 13. travnja 2017. 
godine i ona od dana 13. travnja 2017. prestaje sa obavljanjem poslova zamjenika 
ravnatelja.  
Donijeta je jednoglasna odluka o prestanku obavljanja poslova zamjenika ravnatelja 
sa danom 12. travnja 2017. godine za zamjenicu ravnatelja Marinu Škopac.  
Odluku  će potpisati  predsjednik Školskog odbora. 
Članovi Školskog odbora zahvalili su se Marini Škopac na lijepoj suradnji i radu kao 
zamjenik ravnatelja. 
 

 
 
Sjednica je završila u  14 sati. 
 
 
 
Zapisničar:       Predsjednik Školskog odbora: 
 
Klaudija Jehnić      Sabina Blažević 
 
 
 
 

KLASA: 003-06/17-01/06 
URBROJ: 2167-23-03-17-02 

Tar, 11. travnja 2017. 
 


