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Z A P I S N I K 
 

 
47. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin koja je održana u 

elektroničkom obliku (elektronička sjednica). 
 
Rok za očitovanje članova Školskog odbora po točkama dnevnog reda je 22. travnja 

2020. godine u 12:00 sati. 
O točkama dnevnog reda u predviđenom roku su se očitovali svi članovi Školskog 

odbora: Ivan Štefanić, Krešo Šenjug, Tamara Lakoseljac Benčić, Tamara Damijanić, Tijana 
Vadinjof Đurić, Darko Suman i Veljko Grković. 

Zapisnik je vodila tajnica Škole Kristina Karužić. 
Utvrđen je sljedeći 
 

D n e v n i   r e d 

1. Uklanjanje stabala u školskom parku Matične škole Pazin,  
2. Oslobađanje roditelja plaćanja glazbenog obrazovanja za vrijeme trajanja epidemije  
     koronavirusa COVID-19. 

 
 
Ad 1.) Uklanjanje stabala u školskom parku Matične škole Pazin 
 

Sadašnje stanje školskog parka ne zadovoljava potrebe škole u funkcionalnom i 
boravišnom smislu. Potrebno ga je u cijelosti obnoviti i oplemeniti različitim sadržajima 
primjerenima djeci osnovnoškolskog uzrasta. Park je potrebno urediti kako bi postao dio 
školskog edukativnog prostora u kojem će se moći boraviti na otvorenom u stimulativnom i 
ugodnom okruženju, s mogućnošću održavanja nastavnih sati izvan učionica.  

Iz navedenih razloga, Škola planira uklanjanje dijela stabala u školskom parku, odnosno u 
dijelu parka koji pripada Školi te traži od Školskog odbora davanje suglasnosti za uklanjanje 
desetak stabala koja su stara, smetaju drugim stablima u razvoju ili ugrožavaju sigurnost 
učenika i ljudi  u parku.  

Škola se obratila i Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i 
graditeljstvo Grada Pazina, Hrvatskim šumama te Komisiji za hortikulturu i uređenje javnih 
površina u Gradu Pazinu, te ne postoje zapreke za uklanjanje navedenih stabala. 

 
Članovi Školskog odbora suglasni su s prijedlogom za uklanjanje dijela stabala u 

školskom parku Matične škole Pazin.  
 



Ad 2.) Oslobađanje roditelja plaćanja glazbenog obrazovanja za vrijeme trajanja 
epidemije koronavirusa COVID-19 
 

S obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz epidemiju koronavirusa COVID-19, 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 12. ožujka 2020. godine odluku o održavanju 
nastave na daljinu na području Istarske županije, a 16. ožujka 2020. i na području cijele 
Republike Hrvatske.  
 

Sukladno navedenoj odluci, a uzimajući u obzir poteškoće prilikom provođenja 
glazbenog obrazovanja učenika Glazbenog odjela Pazin na daljinu, predlažemo da se roditelji 
oslobode plaćanja troškova glazbenog obrazovanja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa 
COVID-19, odnosno za vrijeme održavanja nastave na daljinu.  

 
Članovi Školskog odbora suglasni su sa prijedlogom, te se donosi 
 

O d l u k a 
o oslobađanju roditelja plaćanja troškova glazbenog obrazovanja u Glazbenom odjelu 

Pazin za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa COVID-19. 
 

 
 
     Zapisničar                                                                                                           Predsjednik  
                                                                                                                              Školskog odbora 
 Kristina Karužić, v.r.                                                                                      Ivan Štefanić, prof., v.r. 


