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KLASA:003-06/18-01/05 

URBROJ:  2111-24/01-18-02     

Daruvar, 13. lipnja 2018.g.     

Z A P I S N I K 

sa 12. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane dana 13. lipnja 2018. godine 
u zbornici škole s početkom u 14:15 sati. 

Prisutni: Tomislav Brletić, prof., Libuška Klubičko- Palatinuš, dipl. ing., Miro Kligl, ing., Zlatko 

Getliher, ing., Darinka Nikolić,  Marijeta Donat, Sanja Klubička, dipl. ing.,  ravnateljica (prisutna  od 

treće točke dnevnog reda) i Anamarija Najdek, dipl. iur., tajnica, ujedno i zapisničarka. 

Odsutni: Miroslava Veltruski 

Predsjednica Školskog odbora, Libuška Klubičko- Palatinuš otvara 12. sjednicu Školskog 

odbora, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da je na sjednici prisutno šest od ukupno sedam članova 

Školskog odbora te da se na sjednici mogu donositi pravovaljane odluke. Nakon toga predlaže sljedeći: 

D n e v n i   r e d : 

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Školskog odbora 

2. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice 

3. Izmjena vremenika obrane završnog rada 

4. Razno 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD 1. 

       Predsjednica daje na usvajanje  zapisnik s 11. sjednice održane 17. svibnja 2018. kojeg su 

svi članovi dobili na uvid putem elektronske pošte.  

Školski odbor jednoglasno 

usvaja zapisnik sa 11. sjednice Školskog odbora    

                                                                AD 2. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Donošenje Odluke o imenovanju  

ravnateljice. Predsjednica podsjeća članove da je nakon što je donesena Odluka o izboru kandidatkinje 

Sanje Klubička, dipl. ing., za ravnateljicu sukladno članku 127. stavcima 4. i 5. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  ministrici  Ministarstva znanosti i obrazovanja Škola dostavila 

Zahtjev za prethodnu suglasnost s potrebnom dokumentacijom o izboru ravnateljice, radi dobivanja 

prethodne suglasnosti prije imenovanja (zaprimljeno u Ministarstvu znanosti i obrazovanja 24. svibnja 

2018.). 



 

 

Prethodna suglasnost ministra Ministarstva znanosti i obrazovanja nije uskraćena u roku 15 dana od 

dana dostave, te se sukladno članku 127. stavku 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi te Statutu škole smatra da je suglasnost dana. S obzirom na sve navedeno krenulo se są javnim 

glasovanjem o imenovanju  Sanje Klubička, dipl. ing. ravnateljicom škole.  

 Školski odbor jednoglasno sa šest (6) glasaova donosi  
   

Odluku o imenovanju Sanje Klubička, dipl. ing. ravnateljicom Tehničke škole Daruvar 

 

AD 3 

Predsjednica kreće na slijedeću točku dnevnog reda: Izmjena vremenika obrane završnog rada. 
Poziva se ravnateljica kako bi obrazložila razloge promjene. Ravnateljica pojašnjava članovima  kako 
je u Planu i programu rada škole za ovu školsku godinu kojeg je donio Školski odbor krajem rujna 
2017.g. navedeno da će se obrana završnog rada u ljetnom roku održati 26. lipnja 2018.g. Zbog 
maturalnog putovanja na koji idu nastavnici Kral, Kulhavi, Bogdan i Klubičko- Palatinuš dana 27. 
lipnja, a u cilju da se olakša učenicima, predloženo je  da  se obrana pomakne ranije na dan 14. lipnja. 
A 27. je i državna matura iz matematike. Svi članovi su suglasni sa izmjenom vremenika obrane 
završnog rada u ljetnom roku. 

      AD 4 

Pod točkom  Razno ravnateljica obavještava članove o sastanku u Županiji na kojem  se  
raspravljalo o  osnivanjima regionalnih Centara kompetencija. Županija se izjasnila i donijela odluku  
da se na natječaj za osnivanje Centra kompetencije ide sa sektorima  za zdravstvo i ugostiteljstvo i 
turizam. Naša Županija je u regiji od pet  županija te postoji mogućnost partnerstva s drugim školama 
koje će se javiti za sektore strojarstvo i elektrotehnika. Potpisani su ugovori o suradnji sa školama iz 
Krapine, Čakovca, Varaždina i sa Ekonomskom i turističkom školom Daruvar.Nadalje obavještava 
članove o početku kampanje za nabavu CNC stroja putem crowdfoundinga. Kampanja će trajati mjesec 
dana i ravnateljica pohvaljuje aktive koji su se aktivno uključili u akciju. Bitno je napraviti dobru 
promociju kako bi se što više ljudi upoznali s kampanjom te da se skupi što je moguće više potrebnih 
sredstava. Još napominje kako uskoro kreću upisi u prve razrede te se nada kako će se upisati dovoljan 
broj djece.   

Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga, predsjednica i članovi čestitaju ravnateljici na 
ponovnom izboru za ravnateljicu te sjednica završava u 14:15 sati. 

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


