
 
 

NATJECANJE UČENIKA/CA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE 

HRVATSKE IZ OBRAZOVNOGA  SEKTORA TEKSTIL I KOŽA U 

DISCIPLINI DIZAJN ODJEĆE 
 

Organizatori: 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 

Državno povjerenstvo 

Obrtnička škola, Požega 

Pokroviteljstvo: 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske 

 

 

 

                                                  Poštovani i dragi učenici i mentori, 

 

čestitam vam na postignutom uspjehu na provedenom školskom natjecanju i veliko mi je 

zadovoljstvo pozvati Vas  u ime organizatora, na državno Natjecanje „Dani odjeće, obuće i 

kožne galanterije 2017.“ u disciplini DIZAJN ODJEĆE koje će se održati od  

06. do 08. travnja 2017. u Obrtničkoj školi, Požega.   

 

 

Budući da Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osigurava smještaj 

sudionicima na državnoj razini Natjecanja, molimo Škole natjecatelja/učenika tj. mentora 

učenika da tajnici Državnog povjerenstva u slučaju opravdanog izostanka (u slučaju bolesti ili 

nemogućnosti dolaska) što prije dostavi elektroničkom poštom obavijest o izostanku učenika 

sa natjecanja. U obavijesti o izostanku treba navesti: ime i prezime učenika, školu, ime i 

prezime mentora te sažeto obrazloženje izostanka. U potpisu obrasca treba biti potpis mentora 

i ravnatelja škole (skenirani/elektronički). 

 

 Ove godine obilježavamo 20 godina „Dana odjeće“ pa Vas molim da pogledate u arhivi 

škole imate li fotografije ili neke materijale o prethodno održanim natjecanjima. Molim Vas 

da me obavijestite o pronađenim materijalima kako bi ih mogli predstaviti na državnom 

natjecanju. 

 

Sve ostale obavijesti dobivat ćete pravovremeno objavljene na mrežnoj stranici škole 

domaćina. U slučaju potrebe dodatnih informacija pitanja slobodno dostavite. 

                                                                                                                                

                                                                                             

 

 

                                                                                              Tajnica Državnog povjerenstva: 

                                                                                         Danijela Pustahija Musulin, dipl. ing. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nakon provedenog školskog izlučnog natjecanja održanog 30. i 31. siječnja 2017., slijedeći 

učenici plasirani su na Državno natjecanje „Dani odjeće, obuće i kožne galanterije 2017.“ u 

disciplini DIZAJN ODJEĆE: 
 

R.br. Prezime i ime 

učenika 

Prezime i ime 

mentora 

 

Škola 

1. Turin Ema 

 

Zajec Stanic Štefica Škola za umjetnost, dizajn, grafiku 

i odjecu Zabok 

2. Skupnjak Valerija Detoni Ana Srednja strukovna škola Varaždin 

3. Mičević Dino 

 

Filan Elmira Trgovacka i tekstilna škola u 

Rijeci 

4. Šarić Nikolina 

Manda 

Vitlov Ivana Škola primijenjene umjetnosti i 

dizajna, Zadar 

5. Baričević Eva 

 

Golubović Goranka Škola primijenjene umjetnosti  i 

dizajna Osijek 

6. Pavičić Danijela Budimir Biško Suzana Škola likovnih umjetnosti Split 

7. Kovač Ira Mihalić Maja Škola za modu i dizajn Zagreb 
 
 

 

DRŽAVNO POVJERENSTVO (DP) 

 

Iva Šnajder, predsjednica 

Danijela Pustahija Musulin, tajnica 

 

Članice DP za disciplinu  DIZAJN ODJEĆE: 

 

1. Suzana Budimir-Biško, predsjednica  

2. Jelena Grabusin, članica-koordinatorica  
 

Ova disciplina uključuje i članove Prosudbenog povjerenstva od 3 člana. 

 
 
 
 


