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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VINICA 

OSNOVNA ŠKOLA VINICA 

KLASA: 003-07/20-01/1 

URBROJ: 2186-142/01-20-05 

U Vinici, 21. prosinca 2020. 

 

ZAPISNIK SJEDNICE VIJEĆA RODITELJA  

(izbor člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja) 

 

Druga sjednica Vijeća roditelja u školskoj godini 2020./2021. održala se online 

Na sjednici Vijeća roditelja koja se održala 21. prosinca 2020. godine s početkom u 17:00 sati 

prisustvovalo je:  

Prisutni članovi: Darko Klepać, Martina Kapljić, Kristina Rodeš, Josip Žmegač, Marijan Matijašec, 

Blaženka Štromar, Andrijana Kušinec, Anica Hošnjak, Ivana Goričanac, Tomislav Kokoška, Ivana 

Vidaček, Ksenija Borić, Ines Šenkiš. 

Opravdali izostanak: Ana Kužnar, Tajana Hren Bobek, Smiljana Matečko,  Branko Ceboci. 

 

Predsjednica Vijeća roditelja Kristina Rodeš konstatira da je prisutna potrebna većina ukupnog broja 

članova Vijeća roditelja te će se donositi pravovaljane odluke.   

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen te on glasi: 

1. Izvješće s prethodne sjednice Vijeća roditelja 

2. Odabir i imenovanje člana iz reda Vijeća roditelja za člana Školskog odbora 

3. Razno – aktualnosti u Školi 

 

Toč.1. Predsjednica Vijeća roditelja kratko je upoznala prisutne na sadržaj Zapisnika sjednice br. 1 

(konstituirajuća sjednica) na koji nije bilo pitanja te je on jednoglasno prihvaćen. Zapisnik su članovi 

Vijeća roditelja primili mailom zajedno s Pozivom za sjednicu br. 2. 

  

Toč.2. Prisutni članovi Vijeća roditelja pristupili su izboru jednog člana Školskog odbora iz reda 

roditelja koji nije radnik Škole. Upoznati su da prema čl. 45. Statuta OŠ Vinica (KL: 012-03/20-01/1, 

URBR: 2186-142/01-20-04 (u daljnjem tekstu Statut) kandidate mogu predlagati svi članovi Vijeća 

roditelja nazočni na sjednici ili roditelj sam istaknuti svoju kandidaturu, te se kandidatom smatra svaki 

roditelj koji je prihvatio kandidaturu. 

Predloženi kandidati su: 

1. Ines Šenkiš predlaže Tomislava Kokošku – ne prihvaća kandidaturu 

2. Kristina Rodeš predlaže Anicu Hošnjak – ne prihvaća kandidaturu 

3. Anica Hošnjak predlaže Darka Klepaća – ne prihvaća kandidaturu 

4. Darko Klepać predlaže Kristinu Rodeš – ne prihvaća kandidaturu 

5. Andrijana Kušinec predlaže Martinu Kapljić – prihvaća kandidaturu 

6. Martina Kapljić predlaže Josipa Žmegač – prihvaća kandidaturu 
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Nakon prihvaćanja kandidatura sastavlja se lista kandidata prema abecednom redu: 

1. Kapljić Martina 

2. Žmegač Josip 

 

i pristupa se javnom glasovanju dizanjem ruku. Nakon javnog glasovanja konstatira se da je glasovala 

većina nazočnih na sjednici (svi) te da je odluka pravovaljana. Nakon prebrojavanja glasova: 

1. Kapljić Martina – 11 glasova 

2. Žmegač Josip – 2 glasa  

 

Vijeće roditelja donosi odluku o odabiru /imenovanju člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja i 

to: 

 Kapljić Martina – Gornje Ladanje, bana Josipa Jelačića 126, 42207 Vinica (roditelj učenice  

                                 3.a razreda). 

 

Obavijest o odabiru/imenovanju izabranih članova Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja svi radnici 

Škole izvješćuju se putem oglasne ploče. Obavijest o odabiru/imenovanju izabranih članova Školskog 

odbora sastavni je dio ovog Zapisnika. 

Toč.3. Ravnateljica Mirjana Jambriško govorila je pod točkom „Razno“ o aktualnostima u Školi gdje je 

najvažnija novost organizacija rada na daljinu od 03. prosinca 2020. te tražila povratnu informaciju 

roditelja u kojoj mjeri su zadovoljni i imaju li nekih sugestija ili primjedbi. Svi prisutni roditelji 

uglavnom su zadovoljni i istaknuli da je organizacija rada na daljinu (online) bolja i kvalitetnija u odnosu 

na rad na daljinu u travnju i svibnju ove godine. 

 

Kraj sjednice: 17:30 sati  

 

Zapisničar:                                                                                                     Predsjednica Vijeća roditelja: 

Marina Drvarić, tajnica                                                                                                Kristina Rodeš 

___________________                                                                         ____________________________ 


