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P O Z I V 

 

 

 Sjednica Školskog odbora održat će se 28. svibnja 2021. (petak) s početkom u 8,30 

sati. Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

  D n e v n i  r e d: 

   

1. Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 

3. Utvrđivanje prijedloga teksta Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Škole   

    za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu i Popisa dokumentarnog gradiva s rokovima  

    čuvanja 

4. Razno 

 

 

 

 

 

 

       Predsjednica Školskog odbora: 

 

                      Vesna Pavletić, prof. 

 

 

 

 

Na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama sjednici mogu prisustvovati 

dvije osobe. Odabir će se izvršiti prema redoslijedu prijava.  

Najave službenici za informiranje u Školi na telefon 052/218-778, 218-787 ili na e-mail 

tajnistvo@ss-tur-ugo-trg-pu.skole.hr 

 

 

  

mailto:tajnistvo@ss-tur-ugo-trg-pu.skole.hr


Z A P I S N I K 

s konstituirajuće sjednice Školskog odbora održane dana 29. travnja 2021. s početkom 

u 10,45 sati 

 

Nazočno 4 člana: Vedrana Brajković, Irena Kiss, Vesna Pavletić, Žaklina Marić Miehe 

Nenazočno: - 

Ostali: Orhideja Petković, ravnateljica, Suzana Delić, tajnik 

 

Pozdravljajući nazočne, sjednicu je otvorila ravnateljica Škole Orhideja Petković. Gospođa 

Petković pročitala je članak 55. stavak 2. Statuta Škole kojim je određeno da konstituirajuću 

sjednicu, do izbora predsjednika, vodi najstariji član Školskog odbora.  

Nakon što je utvrđeno da je gospođa Vedrana Brajković najstarija nazočna članica Školskog 

odbora, ravnateljica joj je prepustila vođenje sjednice do izbora predsjednika. 

Predsjedavateljica sjednice Vedrana Brajković utvrdila je da je nazočna potrebna većina 

članova Školskog odbora za donošenje pravovaljanih odluka te je predložila sljedeći: 

   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 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad.1.  

Predsjedavateljica sjednice gospođa Brajković pročitala je Odluku Nastavničkog vijeća Škole 

o imenovanju članova Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika Škole 

(KLASA: 003-08/21-02/02 URBROJ: 2168-21-21-1 od 11. ožujka 2021.), Odluku o 

imenovanju člana Školskog odbora iz reda radnika Škole (KLASA: 003-07/21-01/01 

URBROJ: 2168-21-21-13 od 10. ožujka 2021.) te Odluku o imenovanju člana Školskog 

odbora iz reda roditelja Škole (KLASA: 602-03/21-03/36 URBROJ: 2168-21-21-3 od 30. 

ožujka 2021.). 

Do dana održavanja konstituirajuće sjednice Školskog odbora, Škola nije zaprimila rješenje o 

imenovanju članova Školskog odbora iz reda Osnivača. 

Izvješće predsjedavateljice jednoglasno je prihvaćeno. 

 

Ad.2. 

Gospođa Brajković obavila je verifikaciju mandata imenovanih članova Školskog odbora 

provjerom identiteta svakog pojedinog člana s podatcima iz akta o imenovanju. 

 

Ad.3. 

Gospođa Brajković predložila je da se izaberu predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog 

odbora te za kandidatkinju za predsjednicu Školskog odbora predložila Vesnu Pavletić, 

članicu Školskog odbora iz reda radnika Škole. Gospođa Pavletić prihvatila je kandidaturu te 

je jednoglasnom odlukom nazočnih izabrana za predsjednicu Školskog odbora. 

Za kandidatkinju za zamjenicu predsjednice Školskog odbora gospođa Brajković predložila je 

gospođu Žaklinu Marić Miehe, članicu Školskog odbora iz reda roditelja Škole. Gospođa 

Marić Miehe prihvatila je kandidaturu te je jednoglasnom odlukom nazočnih izabrana za 

zamjenicu predsjednice Školskog odbora. 



Nakon izbora predsjednice i zamjenice predsjednice Školskog odbora, sjednicu je nastavila 

voditi gospođa Vesna Pavletić, koja je zahvalila na ukazanom povjerenju. 

 

Ad.4. 

Predsjednica Školskog odbora Vesna Pavletić pročitala je Rješenje više prosvjetne 

inspektorice Marine Paić u svezi inspekcijskog nadzora Škole obavljenog dana 4. ožujka 

2021. KLASA: UP/I-600-04/21-03/00030 URBROJ: 533-08-21-0006 od 24. ožujka 2021. 

godine. Ravnateljica Orhideja Petković izvijestila je nazočne da je Škola izvršila obvezu iz 

Rješenja odnosno da su 28. travnja 2021. održane radionice u razrednim odjelima 2.a i 2.c. 

Ravnateljica je izvijestila da počinju edukacije nastavnika kroz Projekt KLIK, da je završio 

Javni poziv za dostavu ponuda za dogradnju školske zgrade na Stoji i čeka se izvješće Istarske 

županije te da je završen Javni poziv za odabir stručnnjaka za javnu nabavu. 

 

 

Sjednica je završena u 11,35 sati. 

 

 

Zapisničar:     Predsjednica Školskog odbora: 

       

 Suzana Delić      Vesna Pavletić 

 

KLASA: 003-06/21-01/04 

URBROJ: 2168-21-21-2 

U Puli, 3. svibnja 2021. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


