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KLASA:003-06/18-01/01 
URBROJ:  2111-24/01-18-03     
Daruvar, 31. siječnja 2018.g.     

Z A P I S N I K 

sa 08. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane dana 31. siječnja 2018. 
godine u zbornici škole s početkom u 14:30 sati. 

Prisutni: Tomislav Brletić, prof., Libuška Klubičko- Palatinuš, dipl. ing., Miro Kligl, ing., Zlatko 
Getliher, ing., Miroslava Veltruski, prof.,  Marijeta Donat, računovotkinja Ana Miota, Sanja Klubička, 
dipl. ing.,  ravnateljica i Anamarija Najdek, dipl. iur., tajnica, ujedno i zapisničarka. 

Odsutni: Darinka Nikolić 

Predsjednica Školskog odbora, Libuška Klubičko- Palatinuš otvara 08. sjednicu Školskog 
odbora, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći: 

D n e v n i   r e d : 

1. Usvajanje zapisnika sa 07. sjednice Školskog odbora 
2. Usvajanje Završnog računa za 2017.g. 
3. Razno 

 
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD 1. 

       Predsjednica daje na usvajanje  zapisnik sa 07. sjednice održane 20. prosinca 2017. kojeg 
su svi članovi dobili na uvid putem elektronske pošte.  

Školski odbor jednoglasno 

usvaja zapisnik sa 07. sjednice Školskog odbora 

 
AD 2. 

   Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Usvajanje Završnog računa za 2017.g. Svi 
prisutni članovi su dobili na uvid financijski obračun za 2017.g.Nakon rasprave predsjednica Školskog 
odbora daje prijedlog Završnog računa na usvajanje 

Školski odbor jednoglasno donosi  

O D L U K U 
  

O usvajanju Završnog računa za 2017.g. 
 

 



 

 

AD 3 

Pod točkom Razno, Ravnateljica obavještava članove kako je škola raspisala natječaj za 
nastavnika/cu strojarske skupine predmeta na određeno, puno radno vrijeme za zamjenu nastavnice 
koja se nalazi na rodiljnom dopustu. Pristigle su dvije zamolbe. Kako niti jedan od kandidata ne 
ispunjava uvjete iz natječaja nitko nije zaposlen na to radno mjesto. 

Nadalje, podsjeća članove kako je od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatraženo odobrenje 
za uvođenjem novog programa obrazovanja u obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i 
metalurgija, za zanimanje CNC operater i za uvođenjem strukovnog kurikuluma za stjecanje 
kvalifikacije tehničar za elektroniku u obrazovnom sektoru Elektonika i računalstvo, umjesto programa 
za elektrotehničara za kojeg zbog zastarjelosti programa interes učenika za upis godinama opada. 
Ministarstvo je Zaključkom zatražilo nadopunu dokumentacije a između ostaloga zatražen je i plan 
upisa učenika za sljedeću školsku godinu. Ravnateljica predstavlja plan upisa članovima Školskog 
odbora a koji je sastavni dio zapisnika.  

Nadalje obavještava članove kako je prisustvovala sastanku u MPD- u gdje su bili i predstavnici 
Ustanove za obrazovanje Brodotrogir iz Trogira s područnim odjeljenjem Karlovac, te su zatražili 
daljnju suradnju s MPD-om i našom školom.  Članovi Školskog odbora su se složili s takvim oblikom 
suradnje te ju podržavaju.  

Ravnateljica dalje obavještava članove o energetskoj obnovi strojarsko prometnog praktikuma 
u Zrinskoj ulici. Za zgradu na adresi Zrinskog 19 dobili smo od Fonda za zaštitu okoliša Izjavu o 
spremnosti dokumentacije za prijavu projekta na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „ Energetska 
obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“.  

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, sjednica je zaključena u 15:30 sati.  

                         Zapisničarka:                                                 Predsjednica Školskog odbora: 
           Anamarija Najdek, dipl. iur.                      Libuška Klubičko- Palatinuš, dipl. ing 
 
 


