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PRIJEDLOG ODLUKE O
PROMJENI NAZIVA
OBRTNIČKE ŠKOLE ANTUNA
HORVATA ĐAKOVO

Obrtnička škola Antuna Horvata Đakovo uputila je 23. siječnja 2012. godine zahtjev Osječkobaranjskoj županiji, kao osnivaču, klasa: 003-06/12-01-3/1, urbroj: 2121/28-12-01-1, za promjenu
naziva škole.
Na sjednici Školskog odbora održanoj 19. siječnja 2012. godine utvrđen je prijedlog novog
naziva škole koji glasi Srednja strukovna škola Antuna Horvata.
Obrtnička škola Antuna Horvata Đakovo obrazuje zanimanja u trogodišnjem i
četverogodišnjem trajanju, obrtničkih i tehničkih zanimanja dok dosadašnji naziv upućuje samo na
trogodišnja obrtnička zanimanja. To se pojavljuje kao problem prigodom nastavka školovanja učenika
u četverogodišnjim zanimanjima jer naziv "obrtnička" škola ne obuhvaća četverogodišnja tehnička
zanimanja iz područja poljoprivrede, strojarstva i elektrotehnike, koja su nakon usvajanja mreže
škola, zastupljena u programima škole.
Trenutno u Obrtničkoj školi Antuna Horvata Đakovo oko 300 učenika pohađa četverogodišnje
tehničke programe, a oko 500 trogodišnje obrtničke - JMO programe, što jasno govori kako epitet
"obrtnički" ne pristaje za gotovo trećinu učenika škole.
Sukladno Odluci o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa
obrazovanja koju je donijela Vlada Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 70/11.), Škola
obrazuje učenike u sljedećim sektorima: poljoprivreda, prehrana i veterina, elektrotehnika i
računalstvo, strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, osobne usluge zaštite i druge usluge,
graditeljstvo i geodezija, šumarstvo, prerada i obrada drva, turizam i ugostiteljstvo, tekstil i koža te
predloženi naziv u cijelosti obuhvaća obrazovne sektore usvojene Mrežom škola.
Škola je kroz povijest nekoliko puta mijenjala imena: započela je rad kao Šegrtska škola, a
najduže je nosila ime "Škola učenika u privredi" što je najbliže predloženom imenu Srednja strukovna
škola Antuna Horvata.
U nazivu se želi zadržati ime dugogodišnjeg ravnatelja škole i javnog djelatnika Antuna
Horvata, ne samo zbog njegovih zasluga već i zbog prepoznatljivosti škole koja je pod dosadašnjim
imenom ostvarila iznimne rezultate.
Temeljem članka 27. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.,
47/99. i 35/08.), ustanova može promijeniti naziv samo odlukom osnivača.
S obzirom da je Osječko-baranjska županija osnivač Obrtničke škole Antuna Horvata Đakovo
nužno je razmotriti ovaj zahtjev i donijeti odgovarajuću odluku.
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje akta koji u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 27. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.,
47/99. i 35/08.) i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 4/02., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na ______ sjednici __________________________ 2012. godine

ODLUKU
o promjeni naziva Obrtničke škole
Antuna Horvata Đakovo

Članak 1.
Mijenja se naziv Obrtničke škole Antuna Horvata Đakovo i glasi: Srednja strukovna škola
Antuna Horvata.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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