
REPUBLIKA HRVATSKA  

ŽUPANIJA ISTARSKA  

OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA 

 F A Ž A N A  

KLASA:003-06/18-01/31 

Urbroj:2168-02-01-18-02 

Zaključci s 5 . sjednice Školskog odbora 

 

Vrijeme održavanja sjednice : 29.listopad 2018. 

Mjesto održavanja: OŠ Fažana, ured ravnateljice 

Vrijeme počeka sjednice: 17 sati 

Prisutni: Dubravka Petković, Hana Kukoč-Paun, Paola Krstulović, Tanja Topolovec, Nada Puljiz,  Jelena 

Skandel Davidović, Sanja Budija. 

Odsutni: / 

Ostali prisutni: ravnateljica Marjana Starčić 

 Zapisnik sa sjednice će voditi gđa Tanja Topolovec. 

Predsjedavateljica  sjednice otvara sjednicu i konstatira da je sjednici prisustvuje dovoljan broj 

članova potreban za održavanje sjednice i pravovaljano odlučivanje i predlaže sljedeći  

Dnevni red 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora 

3. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 

4. Pravna osnova i kriteriji označavanja dokumenata tajnima, te prava roditelja na informiranost 

5. Razno  

 Školski odbor jednoglasno je prihvatio predloženi dnevni red 

Ad 1. Jednoglasno se usvaja zapisnik s prethodne sjednice bez primjedbi 

Ad2. Predsjedavateljica sjednice izvršila je provjeru identiteta članova Školskog odbora uvidom u 

osobne iskaznice, čime je mandat imenovanih članova verificiran odnosno potvrđen te traje četiri 

godine. 

Ad3. Na prijedlog ravnateljice OŠ Fažana Školski odbor donosi: 

 Odluku 

Školski odbor OŠ Fažana daje ravnateljici prethodnu suglasnost da se primi  na radno mjesto:  



Spremačice, na određeno, puno radno vrijeme - 40 sati rada tjedno (zamjena do povratka djelatnice 

Mire Rudić s bolovanja) Vlasta Cetina. 

Učitelja prirode, biologije i kemije na određeno puno radno vrijeme (najdulje 5 mjeseci) 40 sati 

tjedno Helena Karaibrahimović, diplomirani inženjer agronomije. 

 

Ad 4. Školski odbor predlaže ravnateljici OŠ Fažana da izvijesti Vijeće roditelja o poduzetim pravnim 

radnjama u vezi učitelja D. N. sukladno pravnom mišljenju odvjetnice M. P. 

 

Ad 5. 

 Školski odbor donosi zaključak da odgovarajući na zahtjev djelatnika OŠ Fažana D. N. na 

Zahtjev za ostvarivanje prava na godišnji odmor, ravnateljica OŠ Fažana nije postupala 

protivno Zakonu o radu niti Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim 

ustanovama. 

 

 Školski odbor  donosi odluku da Predsjednica Školskog odbora dopusti  prema 

poslovniku rada Školskog odbora uvid u dio zapisa sjednice školskog odbora održane 

1.10.2018. točka 4. dnevnog reda pod naslovom Suglasnost o nastavku progona 

učitelja D.N. 
 

 Vrijeme završetka sjednice: 18:55 sati. 

Predsjednica Školskog odbora 

Dubravka Petković 

  


