Predsjedništvo UHSR-a
Rijeka, 09.04.2011.
ZAPISNIK
13. sjednice Predsjedništva Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja u održane 27. ožujka 2011. godine u
hotelu Ambasador, Opatija u 18.30 sati.
Predsjednica Suzana Hitrec pozdravila je nazočne i konstatirala da ovoj sjednici Predsjedništva u širem sastavu
nazočno 15 članova, što je dovoljno za pravovaljano odlučivanje.
Nazočni članovi predsjedništva u širem sastavu:
Suzana Hitrec, (predsjednica), Mladen Kamenjarin, Božo Pavlović, Marica Marinković, Mile Lulić, Svetko
Perković, Željko Vukelić, Ivanica Belamarić, Zoran Hajek, Đudita Franko, Miro Šola, Alan Labus, Ivica
Rozijan, Dalibor Paus.
Ostali nazočni: Asja Jelaković, Drago Bagić (članovi Nadzornog odbora), Edita Stilin (tajnica), Ina Žderić
(Duborvačko-neretvanska županija).
Izočni:
Slavko Ivanković, Dušanka Novak, Zlatko Stić, Vjekoslav Robotić, Nena Arvay, Šimo Pavlović, Pavica
Biondić-Ivanković, Zoran Čerti,.
Predsjednica Udruge predložila je sljedeći dnevni red :
1.

Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Predsjedništva UHSR-a održane 21. siječnja 2011. god. u
Zagrebu

2.

Financijsko izvješće za 2010. godinu

3.

Financijski plan za 2011. godinu

4.

Program rada za 2011. godinu

5.

Pripreme sjednice Skupštine UHSR-a

6.

Organizacija stručnog skupa

7.

Različito

ZAKLJUČAK: Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad-1. Usvajanje zapisnika 12. sjednice Predsjedništva UHSR-a
Na web stranici Udruge nalazio se zapisnik te su ga svi članovi Predsjedništva imali prilike prije pročitati. Nije bilo
primjedaba.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno se usvaja zapisnik 12. sjednice Predsjedništva UHSR-a.
Ad-2. Finacijsko izvješće za 2010. godinu
Predsjednica Udruge podnijela je vrlo iscrpno izvješće o prihodima i rashodima Udruge u prošloj godini. Iz
iznesen je vidljiv a je kalendarska godina završena sa ukupnim viškom prihoda od 7.592,00 kn. Iznijela je i
podatak da je sudske troškove za upućenu tužbu Ustavnom sudu snosila u potpunosti Udruga ravnatelja
osnovnih škola, te će mi kao ravnopravni nosioci troškova snositi neki drugi trošak srodne nam Udruge.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno je prihvaćeno financijsko izviješće za 2010. godinu.
Svim predsjednicima Ogranaka bit će obveza dostaviti pismeno stanje o uplaćenim članarinama članova
njihova Ogranka.
Ad-3. Financijski plan za 2011. godinu

Predsjednica Udruge predložila je financijski plan za 2011. godinu. Iz njega je vidljivo da će Udruga
uprihoditi više sredstava radi kotizacija koje su dogovorene za stručne skupove koji su u organizaciji
UHSR-a. Tako bi planirani prihod, kao i rashod iznosio 171.800,00 kn. Finacijski plan je podložan i
promjeni, o čemu će Predsjedništvo biti na vrijeme obaviješteno.
ZAKLJUČAK: Jednoglasno se usvaja Financijski plan UHSR-a za 2011. godinu.
Ad-4. Program rada za 2011. godinu
I program rada je također iznijela Predsjednica Udruge. Plan je dosta sličan dosadašnjim planovima, s iz
njega se najviše ističe suradnja sa svim relevantnim institucijama i udrugama. U listopadu će se po prvi
puta zajednički održati stručni skup UHSR-a i Udruge ravnatelja osnovnih škola. Radi različitih primjera
financiranja škola i učeničkih domova od strane osnivača – županija, dogovoren je zajednički sastanak
predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave sa predstavnicima MZOŠ-a (financije i uprava) i
predstavnicima Udruge.
ZAKLJUČAK: Program rada za 2011. godinu jednoglasno je usvojen.
Također je usvojen i zaključak o zajedničkom sastanku predstavnika UHSR-a, MZOŠ-a i jedinica lokalne i
regionalne samouprave.
5. Priprema sjednice Skupštine UHSR-a
Predsjednica je izvijestila nazočne o održavanju redovne Skupšine UHSR- koja će se održati tijekom
stručnog skupa u Opatiji. Skupština je izvještajna i na njoj će se predstaviti Program rada za 2011. godinu,
financijsko izvješće za 2010. godinu, financijski plan za 2011. godinu i sl. Dogovoren je i prijedlog radnog
predsjedništva koje bi vodilo Skupštinu u sastavu: Sverko Perković, Asja Jelaković i Dalibor Paus.
ZAKLJUČAK: Predsjedništvo je u potpunosti podržalo predloženi dnevni red za izvještajnu Skupštinu
UHSR-a. Na skupštini će se iznijeti prijedlog Predsjedništva UHSR-a za Radno predsjedništvo skupštine u
sastavu : Svetko Perković, Asja Jelaković i Dalibor Paus.
Ad-6. Organizacija stručnog skupa
Predsjednica i tajnica Udruge izvještavaju članove Predsjedništva o stručnom skupu koji počinje sutra ujutro.
Programski dio, smatra Predsjednica će biti zanimljiv i atraktivan. Tijekom skupa bit će predstavljene opatijske i
riječke srednje škole i to Škola za primjenjenu umjetnost u Rijeci koja će postaviti izložbu, Glazbena škola Ivana
Matetića Ronjgova iz Rijeke koja će otvoriti skup svojim glazbenim intermezzom, zatim Ugostiteljska škola Opatija
koja će posluživati sudionike svojim delicijama, Obrtnička škola Opatija i Hoteljersko-turistička škola, kao i
Gimnazija Eugena Kumičića sa svojim školskim zborom. Po prvi put bit će u samom hotelu organizirana i kazališna
predstava Hotel Babilon teatra Gavran iz Zagreba. Skupu se odazvao veliki broj ravnateljica i ravnatelja cca 320
sudionika. Također će se skupu i odazvati državni tajnik Želimir Janjić, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje
Vinko Filipović, Predsjednik Udruge ravnatelja osnovnih škola Nikica Mihaljević, te mnogi drugi gosti i ugledinici.
Među njima će po prvi puta biti i veleposlanik Savezne Republike Njemačke u Hrvatskoj gospodin Fischer.
ZAKLJUČAK: Stručni skup koji nam predstoji od 28. – 30. ožujka 2011. godine u Opatiji u potpunosti je
pripremljen.
Ad-7. Različito
Pod ovom točkom nije bilo zaključaka.
Sastanak je završio u 20.00.
Zapisničarka:
Edita Stilin, v.r.

Predsjednica UHSR-a:
Suzana Hitrec

