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ZAPISNIK 

sa sjednice Vijeća roditelja održane elektronskim putem u vremenskom razdoblju od 14. rujna 2020. 

godine s početkom u 9:00 sati do 18. rujna 2020. godine do 15:00 sati.  

 

Uslijed izvanrednih okolnosti izazvanih epidemijom COVID-19, a zbog ograničenog vremena za 

donošenje pojedinih odluka, sjednica Vijeća roditelja održana je elektronskim putem. Predsjednica 

Vijeća roditelja Nikolina Barišić Brajković je, u suradnji sa stručnom službom i ravnateljicom škole, na 

adrese elektronske pošte članova Vijeća roditelja poslala poziv za sudjelovanje u glasovanju za 

1. Odabir ponude za osiguranje učenika i  

2. Donošenje odluke prikupljanje donacije za obnovu knjižnog fonda. 

Poziv za sudjelovanje poslan je sljedećim članovima Vijeća roditelja: Anja Buršić (1.a, MŠ), Marta 

Daus Brubnjak (1.b, MŠ), Katarina Kiš (1.c, MŠ), Nada Bartolić Paulišić (2.a, MŠ), Lucija Krizmanić (2.b, 

MŠ), Sandra Sloković (2.c, MŠ), Enna Peroš (3.a, MŠ), Ana Gržetić (3.b, MŠ), Adriana Jovičić (3.c, MŠ), 

Sanda Žufić Mogorović (4.a, MŠ), Kristina Miljavac (4.b, MŠ), Maja Stranić Grah (4.c, MŠ), Marina Kustić 

Grubiša (5.a, MŠ), Maja Katava Ferenčić (5.c, MŠ), Biserka Radanović (6.a, MŠ), Marina Križe (6.b, MŠ), 

Vedran Putinja (6.c, MŠ), Martina Stabile (6.d, MŠ), Robert Balde (7.a, MŠ), Manuela Franinović Russi 

(7.b, MŠ), Suzana Pužar (7.c, MŠ), Ana Kalac (7.d, MŠ), Ksenija Dušman (8.a, MŠ), Goran Pilat (8.b, MŠ), 

Jasna Sirotić (8.c, MŠ), Nikolina Barišić Brajković (8.d, MŠ), Majda Breščić (PŠ Cerovlje), Aleana 

Mijandrušić (PŠ Gračišće), Martina Jelovac Bertoša (1. razred, PŠ Karojba), Manuela Levak (2. razred, 

PŠ Karojba), Ivana Vlahović Cvitko (3. razred, PŠ Karojba), Daliborka Bartolić (4. razred, PŠ Karojba), 

Ljiljana Jelovac Levak (5. razred, PŠ Karojba), Danijela Kontić (6. razred, PŠ Karojba), Marina Jugovac (7. 

razred, PŠ Karojba), Nermin Bratanović (8. razred, PŠ Karojba), Ivana Đermadi Paladin (1. razred, PŠ 

Motovun), Sanja Melon (2. razred, PŠ Motovun), Silvia Bertoša (3. razred, PŠ Motovun), Renata Bertoša 

(4. razred, PŠ Motovun), Dejan Laganis (6. razred, PŠ Motovun), Mira Labinjan (8. razred, PŠ Motovun), 

Božena Turčinović (1. razred, PŠ Sveti Petar u Šumi), Miljenka Milotić (2. razred, PŠ Sveti Petar u Šumi), 

Jasmina Franković Pamić (3. razred, PŠ Sveti Petar u Šumi), Kristina Folo (4. razred, PŠ Sveti Petar u 

Šumi), Elvis Milotić (5. razred, PŠ Sveti Petar u Šumi), Tatjana Kaić (6. razred, PŠ Sveti Petar u Šumi), 

Orijana Udovičić (7. razred, PŠ Sveti Petar u Šumi), Darko Kolić (8. razred, PŠ Sveti Petar u Šumi), Marina 

Pinčan (1. razred, PŠ Tinjan), Ivana Hrvatin Matošević (2. razred, PŠ Tinjan), Tina Prenc (3. razred, PŠ 

Tinjan), Jasminka Štifanić (4. razred, PŠ Tinjan), Irena Zović Rajko (6. razred, PŠ Tinjan), Sandra Deltin 

(7. razred, PŠ Tinjan), Tijana Vadinjof Đurić (8. razred, PŠ Tinjan), Sanja Mrak (1. razred, PŠ Trviž), 

Marina Božić (2. razred, PŠ Trviž), Krunoslava Mrak (3. razred, PŠ Trviž), Siniša Brajković (4. razred, PŠ 

Trviž), Marina Jurcola (6. razred, PŠ Trviž), Roberta Ivančić (8. razred, PŠ Trviž). 

Zapisnik vodi psihologinja Jasna Matošević. 

 Članovima Vijeća roditelja poslan je sljedeći e-mail, zajedno sa materijalima koji se nalaze u 

privitku: 

Poštovani članovi Vijeća roditelja, 
  



S obzirom na preventivne mjere i epidemiološku situaciju obraćamo Vam se zamolbom da putem 
poveznice u nastavku odaberete osiguravajuću kuću za osiguranje učenika u školskoj godini 
2020./2021.. Predlažemo da se učenici osiguraju po premiji od 40,00 kuna, kao što smo to činili 
prethodne četiri godine. 
U nastavku je i poveznica za davanje suglasnosti za prikupljanje donacije za obnovu knjižnog fonda u 
iznosu od 30,00 kuna. 
U privitku su i sve ponude osiguravajućih kuća te analiza prikupljenih ponuda. Molimo da pogledate 
tablicu i opisni dio analize. Rok za ispunjavanja ankete je do četvrtka, 17. rujna u 12:00 sati. Odabrat 
će se ponuda s najvećim brojem glasova te ćemo Vas povratno izvijestiti o odabiru. 
  
Poveznica za odabir osiguravajuće 
kuće: https://docs.google.com/forms/d/1lji2yMdprcHt6vttAWliWrvzl7ipieI0NnMOfr6Oebk/edit?ts=5f
58a761 
  
Poveznica za davanje suglasnosti za donaciju u svrhu obnove knjižnog 
fonda: https://docs.google.com/forms/d/1EX4RVGiCBwffznyPPlpC8iTnIpKVl_hEPVdiL3EBPrM/edit?ts
=5f58ccad 
  
U ime predsjednice Vijeća roditelja, 
  
Zdenka Turkalj-Čohilj, dipl. ped. 
Ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Pazin 
 

AD 1.) Odabir ponude za osiguranje učenika 

 Roditeljima je poslana poveznica za odabir osiguravajuće kuće za osiguranje učenika, a u 

privitku e-maila poslane su ponude pojedinih osiguravajućih kuća te analiza istih. U anketi je naveden 

sljedeći tekst: 

Poštovani članovi Vijeća roditelja,  

Kao i na početku svake nove školske godine, Vi kao predstavnici roditelja glasate za odabir 

osiguravajuće kuće za tekuću školsku godinu. Na e-mail ste primili ponude osiguravajućih kuća i analizu 

istih te Vas molimo da pogledate ponude i  odaberete onu koja je po Vašem mišljenju adekvatna za 

osiguranje učenika. Predlažemo premiju osiguranja od 40,00 kuna (kao i prethodne četiri godine). Imate 

pravo glasati samo jednom, klikom na kružić ispred određene osiguravajuće kuće. 

Roditelji su mogli birati između sljedećih osiguravajućih kuća: Croatia, Euroherc, Generali, 

Allianz, Adriatic, Sava, Uniqua i Wiener. Za Croatia osiguranje glasalo je 43 članova, za Euroherc 1, za 

Allianz 10, za Adriatic 6, za Savu 0, za Uniquu 0 te za Wiener 1 član. Ukupno je glasao 61 član.  

Članovi Vijeća roditelja odabrali su osiguravajuću kuću Croatia osiguranje. 

  

AD 2.) Prikupljanje donacije za obnovu knjižnog fonda 
 
Roditeljima je poslana poveznica za davanje suglasnosti za donaciju u svrhu obnove knjižnog 

fonda te je u anketu naveden sljedeći tekst:  
 
Poštovani članovi Vijeća roditelja,  
 
Na početku školske godine, predstavnici roditelja odlučuju hoće li učenici, odnosno roditelji 

sufinancirati obnovu fonda školske knjižnice u iznosu od 30,00 kuna. Naime, velika smo škola i knjige 

https://docs.google.com/forms/d/1lji2yMdprcHt6vttAWliWrvzl7ipieI0NnMOfr6Oebk/edit?ts=5f58a761
https://docs.google.com/forms/d/1lji2yMdprcHt6vttAWliWrvzl7ipieI0NnMOfr6Oebk/edit?ts=5f58a761
https://docs.google.com/forms/d/1EX4RVGiCBwffznyPPlpC8iTnIpKVl_hEPVdiL3EBPrM/edit?ts=5f58ccad
https://docs.google.com/forms/d/1EX4RVGiCBwffznyPPlpC8iTnIpKVl_hEPVdiL3EBPrM/edit?ts=5f58ccad


se tijekom godina istroše, a nerijetko i oštete pa se s vremenom knjižni fond smanjuje što s vremenom 
dovodi do nedovoljnog broja lektirnih naslova. S obzirom da je financiranje od strane nadležnog 
Ministarstva neredovito i nedostatno, do sada je našim knjižnicama donacija u iznosu od 30 kuna po 
učeniku na početku školske godine bila dovoljna da održimo knjižni fond na dostatnoj razini. Ukoliko 
roditelji imaju 2 i više djece u našoj Školi, doniraju samo za jedno dijete (najmlađe). 

 
Roditelji su u anketi mogli dati ili odbiti dati suglasnost za prikupljanje donacija za obnovu 

knjižnog fonda. Ukupno je glasalo 82 članova, od čega je 80 dalo suglasnost, a dvoje nije.  
Vijeće roditelja dalo je suglasnost za prikupljanje donacija u svrhu obnove knjižnog fonda. 
 

 
 U periodu u kojem je bilo omogućen izbor osiguravajuće kuće i davanje suglasnosti za 
prikupljanje donacija za obnovu knjižnog fonda, na e-mail ravnateljice stigli su upiti troje roditelja koji 
se, zajedno za odgovorima na iste, nalaze u nastavku: 
 

1. Lotte Gulinck, četvrtak, 17. rujna 2020. u 15:44 
 
Poštovani članovi Vijeća roditelja, 
 
Prije svega ispričavam se ako moja hrvatska nije napisana savršeno. Kao strani roditelj s troje djece 
školske dobi, jako sam zabrinut za dobrobit naše djece. 
Ja sam roditelj iz Motovuna i mogu govoriti samo o temama koje nas se tiču, ali slažem se s Ennom da 
postoje mnoge aktualne teme na koje treba obratiti razgovor. 
Kao roditelj Motovuna, do sada nismo dobili transparantnu informaciju o tome kako je došlo do točke 
kada je škola propala. Imali smo veliku sreću da se to dogodilo 15 minuta nakon što su djeca napustila 
zgradu. Stanje zgrade bilo je poznato godinama, kako se to moglo desiti? Što je sa statistikom drugih 
škola koje vodi Pazin? Ova se pogreška ne može dogoditi dva puta. Hoćemo li vidjeti ažuriranu statistiku 
zgrada prije nego što se naša djeca moraju vratiti? 
Rečeno nam je da se u Motovun mogu vratiti u studenom. (Trenutno naša djeca moraju pohađati 
popodnevne satove u Karojbi) U studenom razred 5-8 ujutro, razred 1-4 popodne, jer u studenom ću bit 
samo pola škola ponovoli. Kakvu garanciju dobivamo da će se to učiniti sigurno ako se nastavi posao 
pored naše djece? Jesu li roditelji ispitivani o njihovom mišljenju o ovom teškom rasporedu?  
Za mene je diskriminacija djece koja ne slijede vjeronauk također tema koja hitno treba rješenje. 
Trenutno naša djeca dobivaju vjeronauk 2 sata zaredom. To znači 2 sata dosade u hodniku bez nadzora 
za one koji se nisu registrirali. Sjedeći u hodniku, oni također krše pravila Corone koja zahtijevaju da 
uvijek ostanete u istom razredu. 
Trenutno više nema digitalne škole, ali što ako je ponovno uvedena? Kakva je psihološka dobrobit djece 
tijekom ovih strogih koronskih mjera?  
Možemo li kao roditelji tražiti da učitelji troše više energiju na satove na otvorenom? Učitelj izlazi nakon 
nastave. Naša su djeca neprekidno u istoj učionici 7 sati? Koji roditelji slaže da to je zdravo?  
 
lp, 
Lotte Gulinck 
 
Odgovor ravnateljice: 
 
Poštovana,  
 
molim Vas da se strpite do slijedeće sjednice Vijeća na kojoj ćemo dati sve informacije i raspraviti o svim 
pitanjima. Zahvaljujem! 
 
Srdačan pozdrav i ugodno poslijepodne želim. 
 



Ravnateljica 
 

2. Enna Peroš, srijeda, 16. rujna 2020. u 14:56 
 

Poštovana ravnateljice i poštovani članovi i članice Vijeća roditelja, 
 
 zahvaljujem na mailu, međutim, osjećam dužnost upozoriti na nekoliko stvari: 
 
1. Posljednje Vijeće roditelja održalo se 1. listopada 2019. godine.  Ispada da su u godinu dana jedine 
teme koje bi roditelje mogle interesirati  osiguranje i knjižni fond? Nema li važnijih stvari? Primjerice, 
nastava na daljinu koja se održavala tijekom proljeća i možda će se održavati ponovo uskoro; 
funkcioniranje škole u vrijeme posebnih mjera vezanih za Covid; urušavanje krova na školi u Motovunu 
i učenici područne škole Motovun koji pohađaju u područnu školu Karojba; potom vrlo aktualna tema 
vjeronauka i učenika koji sjede u klupama na satu na kojem nisu obavezni biti, itd?  
Ima mnogo upita roditelja koji nisu u članovi Vijeća roditelja. Na te upite nitko od nas članova nije u 
mogućnosti odgovoriti jer se o njima ne raspravlja. Istovremeno upute iz škole na upite roditelja su vrlo 
jednosmjerne - obratite se Vijeću roditelja?! 
 
2. U primateljima ovog maila nalazi se 27 primatelja. Da li su to svi članovi Vijeća roditelja, odnosno 
predstavnici razrednih odjela matične i područnih škola i hoće li oni održavati posebne sjednice po 
područnim školama? 
  
3. Sukladno Statutu Škole, Vijeće roditelja odluke donosi na sjednicama. Sjednice se sazivaju najmanje 
5 dana ranije uz dostavu svih potrebnih materijala po točkama dnevnog reda kako bi članovi i članice 
Vijeća mogli informirano donositi odluke. Sjednice saziva i potpisuje predsjednik ili predsjednica Vijeća 
roditelja, a nikako ravnateljica. Dužnost predsjednice Vijeća roditelja, prema Statutu škole, jest da 
saziva sjednice u dogovoru s ravnateljem ili na zahtjev jedne trećine roditelja te da njima rukovodi.  
Ovaj e-mail, dakle, na više načina izlazi iz okvira Statuta pa bi donesene odluke bile protustatutarne.  
  
4. Također, upozoravam da u Statutu škole, ne postoji opcija elektroničkog sazivanja sjednice Vijeća 
roditelja pa bi tako sazvana sjednica formalno bila nestatutarna te je nužno u tom smislu dopuniti 
Statut Škole. E-sjednice tijela koja ih nemaju propisana Statutom bile su moguće samo tijekom ožujka i 
travnja kada su na snazi bile posebne mjere sprječavanja širenja COVID-19 virusa.  
 
Vijeće roditelja je tijelo koje ima svoju svrhu i ovlasti sukladno Zakonu te može davati mišljenje kojeg 
su dužini razmotriti Ravnatelj škole, Školski odbor i Osnivač. Isto tako Vijeće roditelja ima pravo na 
povratnu informaciju o svim upitima koje uputi na gore navedene.  
 
Unaprijed zahvaljujem na pisanom odgovoru uz nadu da će Vijeće roditelja konačno profunkcionirati 
sukladno Zakonu i Statutu bez uplitanja nadležnih tijela, 
 
Srdačan pozdrav, 
Enna Peroš 
 
Odgovor ravnateljice: 
 
Poštovana predsjednice Vijeća roditelja i članovi Vijeća roditelja, u nastavku su moji  odgovori  na  
pitanja g. Enne Peroš: 
 
 Ad1.) Održavanje sjednica Vijeća roditelja 
 
Protekle školske godine održana su dvije sjednice Vijeća roditelja zbog izvanredne situacije, organizacije 
rada na daljinu i provođenja preventivnih mjera u sprečavanju širenja virusa COVID -19. Za vrijeme 



online nastave stručna služba škole zatražila je mišljenje svih roditelja o organizaciji nastave u 
novonastalim uvjetima te o tome dala roditeljima povratnu informaciju preko razrednika, a izvješće će 
biti prezentirano i na sjednici Vijeća roditelja. 
U uvjetima rada online nastave kada su roditelji, učenici i učitelji bili preopterećeni obvezama bio nam 
je prioritet očuvati zdravlje naših učenika i radnika koji s njima rade te realizirati zacrtane ishode kako 
bi mogli završiti nastavnu i školsku godinu. Roditeljima smo sve važne informacije prenosili preko web 
stranica Škole. 
Od strane roditelja u to vrijeme nije bilo inicijative, niti ukazane potrebe za održavanjem sjednice Vijeća 
roditelja, a što je uvijek moguće prema čl.188. Statuta Škole. 
Škola će u Izvješću o radu škole dati obrazloženje tijelima koje ga usvajaju. 
Upitnik za osiguranje učenika poslano je  članovima Vijeća roditelja u dogovoru i suglasnosti 
predsjednice Vijeća roditelja kako bi se pravovremeno donijela odluka o izboru osiguravajuće kuće. 
Vijeće je tražilo da se članovima dostave sve ponude u cijelosti, što je i učinjeno, a radi lakšeg snalaženja 
poslana je i analiza prikupljenih ponuda. Analiza je rađena za sve škole Istarske županije. 
Dogovoreno je s predsjednicom Vijeća da se o provedenom sačini zapisnik i pošalje članovima Vijeća na 
znanje. Ukoliko se odluka ne donese prije 30. rujna učenicima neće biti pokriveno osiguranje za mjesec 
rujan, već će se polica primjenjivati od datuma sklapanja police. 
Krajem rujna planirana je online sjednica Vijeća roditelja na kojoj su predviđena sva pitanja koja 
navodite pod točkom 1. i Škola kontinuirano surađuje i komunicira s roditeljima te rješava probleme na 
koje roditelji ukazuju i nitko od roditelja koji su se obratili nije ostao bez traženog odgovora. Sve upite i 
probleme na koje je ukazala predsjednica Vijeća smo rješavali a o tome Vam može više sama reći 
gospođa Brajković. Roditelji koji nam se javljaju individualno ili preko razrednika primamo i izvan 
radnog vremena i rješavamo probleme koji ih muče. 
Ravnateljica ni u kom slučaju ne preuzima ulogu predsjednice Vijeća, već želi da se postupak provede 
transparentno i da o osiguranju učenika odluče roditelji. Mislim da je osiguranje učenika mnogim 
roditeljima jako važno pitanje kao i osiguranje kvalitetnog knjižnog fonda za učenike pa smo stoga 
kreirali online ankete kako bi u najkraćem roku prikupili vaša mišljenja i donijeli odluku. 
 
Ad 2)  Jesu li upućeni pozivi svim članovima Vijeća roditelja? 
 
Vjerujem da Vam je poznato da prema Statutu Vijeće roditelja ima onoliko članova koliko ima razrednih 
odjela u školi i da preko službenih e mailova škole nismo mogli poslati sve privitke na sve adrese roditelja 
u jednom e mailu (sada imamo skoro stotinjak članova Vijeća roditelja pa smo slanje maila rascjepkali 
u nekoliko mailova kako bi izbjegli mogućnost da mail bude odaslan u neželjenu poštu zbog velikog 
broja primatelja). Uz suglasnost predsjednice Vijeća preko mog gmaila proslijedili smo upitnik svim 
članovima Vijeća. Razrednici su zamoljeni da podsjete roditelje na  upitnik te da, ukoliko netko nije 
primio e mali, da nam javi kako bi ga ponovno poslali. 
 
Hoće li se održavati zasebne sjednice Vijeća po područnim školama? 
 
Neće se održavati zasebne sjednice Vijeća roditelja za područne škole. Osnovna škola Vladimira Nazora 
Pazin sada ima jedno Vijeće roditelja i u vrijeme pandemije morat ćemo sazivati online sjednice. 
 
 Ad 3.) Sazivanje sjednica Vijeća roditelja 
 
Za ovo Vijeće nije bilo formalnog poziva, već su kroz e mail roditelji pozvani na izjašnjavanje o 
osiguranju učenika i donaciju za školski knjižnicu dana  14. rujna 2020. U pozivu na izjašnjavanje 
priloženi su materijali, a budući da je poznata važnost broja lektirnih naslova u školskoj knjižnici i da je 
prošle godine knjižničarka Jukić obrazložila važnost priloga za knjižnicu nismo slali posebno 
obrazloženje. 
 
Ukoliko se ne slažete, predložite način izbora, obavijestite predsjednicu Vijeća i obavijestite Školu u 
izboru. 



  
Ad 4.) Točno je da Statut Škole ne propisuje elektronsko sazivanje sjednica i Škola će u narednom 
periodu predložiti izmjenu Statuta vezano za online sazivanje sjednica međutim 
 
Zavod za javno zdravstvo RH propisao je mjere prema kojima još uvijek nije omogućen ulazak roditelja 
u školu i  okupljanje većeg broja sudionika (u našem slučaju 92 roditelja, 6 voditelja područnih škola, 6 
stručnih suradnika, ravnateljica  s područja cijele središnje Istre). 
 
 Ad 5.) Uloga vijeća roditelja propisana je čl.  192. Statuta OŠ Vladimira Nazora Pazin 
 
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge u svezi 
s: 
 
-          početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada, 
-          organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih natjecanja i kulturnih manifestacija, 
-          vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje, 
-          uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi, 
-          osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu, 
-          pružanjem odgovarajuće pomoći socijalno ugroženim učenicima, 
-    organiziranjem nastave, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim 
aktivnostima. 
 
Zakonitost rada ravnatelja u školi nadzire Školski odbor. Škola redovito podnosi izvješća  osnivaču o 
svom radu koja prihvaća Gradskog vijeće grada Pazina. 
 
Ukoliko članovi Vijeća roditelja imaju bilo kakva pitanja, slobodno nam se obratite putem maila ili 
telefonskim putem. Veselimo se daljnjoj suradnji i nadamo se da ćemo na planiranoj sjednici krajem 
rujna ili početkom listopada odgovoriti na sva Vaša pitanja. 
 

3. Orijana Udovičić, četvrtak, 17. rujna 2020. u 9:52 
 

Poštovana, 
 
ovim putem Vas obavještavam da e-mail adresa koju sam do sada koristila orijana83@net.hr više neće 
biti u upotrebi jer sam imala problema oko pristupa istoj i u fazi je brisanja, te ću ubuduće koristiti 
adresu orijana.stela@gmail.com. 
 
S štovanjem,  
 
Orijana Udovičić, 
predstavnica 7. razreda P.Š. Sveti Petar u Šumi 
 
Nakon glasovanja skinuti su s interneta 18. rujna 2020. nakon 12.00 sati i rezultati ankete i proslijeđeni 
predsjednici Vijeća roditelja. Rezultati glasovanja sastavni su dio ovog zapisnika. 
 
                         Zapisničar  
                   Jasna Matošević 


