
  

  

PPOOVVIIJJEESSTT  VV..  OOSSNNOOVVNNEE  ŠŠKKOOLLEE  VVaarraažžddiinn  

  

  
                      PPooččeeccii  VV..  oossnnoovvnnee  šškkoollee  VVaarraažžddiinn  uutteemmeelljjeennii  ssuu  ggooddiinnee  11993333..ggooddiinnee..  TTaaddaa  jjee    2200..  vveelljjaaččee  

MMjjeessnnii  šškkoollsskkii  ooddbboorr  ddoonniioo  ooddlluukkuu  ddaa  ssee  oodd  zzaasseebbnnee  DDjjeevvoojjaaččkkee  ii  DDjjeeččaaččkkee  šškkoollee  ooffoorrmmee  ddvviijjee  

mmjjeeššoovviittee  oossnnoovvnnee  šškkoollee  ss  ppoosseebbnnoomm  uupprraavvoomm..  OOddlluukkoomm  KKrraalljjeevvsskkee  bbaannsskkee  uupprraavvee  uu  ZZaaggrreebbuu,,  

ddaannaa,,  66..  oožžuujjkkaa  11993333..  ggooddiinnee  oossnnoovvaannaa  jjee  1199..  oožžuujjkkaa  11993333..  ggooddiinnee  mmjjeeššoovviittaa  ""NNaarrooddnnee  oossnnoovvnnaa  

šškkoollaa  uu  VVaarraažžddiinnuu""  uu  zzggrraaddii  PPaavvlliinnsskkoogg  mmaarrooffaa..  ZZggrraadduu  ssuu  iizzggrraaddiillii  PPaavvlliinnii  11776600..  ggooddiinnee..  

IIssttee  ggooddiinnee  šškkoollaa  ddoobbiivvaa  iimmee  DDrržžaavvnnaa  nnaarrooddnnaa  šškkoollaa  JJoossiippaa  JJuurraajjaa  SSttrroossssmmaayyeerraa  VVaarraažžddiinn..  OOdd  

11994455..  ddoo  11995588..  ggooddiinnee  šškkoollaa  nnoossii  iimmee    NNaarrooddnnaa  šškkoollaa  VVaarraažžddiinn..  GGooddiinnee  11995588..  NNaarrooddnnii  ooddbboorr  

ooppććiinnee  VVaarraažžddiinn  oossnniivvaa  VV..  oossnnoovvnnuu  šškkoolluu  VVaarraažžddiinn  ssaa  ssjjeeddiišštteemm  uu  PPaavvlliinnsskkoomm  mmaarrooffuu..  

RRjjeeššeennjjeemm  NNaarrooddnnoogg  ooddbboorraa  ooppććiinnee  VVaarraažžddiinn  oodd  1155..  pprroossiinnccaa  11996611..ggooddiinnee  šškkoollaa  mmiijjeennjjaa  iimmee  uu  

OOssnnoovvnnaa  šškkoollaa  ""BBoožžeennaa  PPllaazzzzeerriiaannoo""  VVaarraažžddiinn..  DDoo  pprroommjjeennee  iimmeennaa  ddooššlloo  jjee  ppoonnoovvnnoo  11999900..  

ggooddiinnee  kkaaddaa  šškkoollaa  ddoobbiivvaa  ssttaarroo  iimmee,,  VV..  oossnnoovvnnaa  šškkoollaa  VVaarraažžddiinn..  DDoo  11996633..  ggooddiinnee  šškkoollaa  jjee  rraaddiillaa  

nnaa  vviiššee  llookkaacciijjaa,,  uu  PPaavvlliinnsskkoomm  mmaarrooffuu,,  uu  zzggrraaddii    IIII..  ii  IIVV..  oossnnoo..  šškkoollii,,  GGiimmnnaazziijjii  VVaarraažžddiinn  ii  

TTeekkssttiillnnoojj  šškkoollii..    

GGooddiinnee  11996633..  iizzggrraađđeennaa  jjee  nnoovvaa,,  zzaa  oonnoo  vvrriijjeemmee,,  ssuuvvrreemmeennaa  šškkoollsskkaa  zzggrraaddaa  ss  1155  uuččiioonniiccaa  ii  22  

pprraakkttiikkuummaa,,  ddvvoorraannoomm  zzaa  ttjjeelleessnnuu  kkuullttuurruu,,  kknnjjiižžnniiccoomm,,  zzbboorrnniiccoomm,,  pprroossttoorriijjaammaa  zzaa  ttaajjnniiššttvvoo,,  

rraaččuunnoovvooddssttvvoo,,  rraavvnnaatteelljjaa,,  ppeeddaaggooggaa  ttee  bbllaaggoovvaaoonniiccoomm  ii  šškkoollsskkoomm  kkuuhhiinnjjoomm..  SSaaddaaššnnjjaa  šškkoollsskkaa  

zzggrraaddaa  iimmaa  33114477  mm22  uuččiioonniiččkkoogg  ii  oossttaalloogg  pprroossttoorraa  ii  pprreekkoo  1100  000000  mm22  vvaannjjsskkiihh  ppoovvrrššiinnaa  ss  55  

šškkoollsskkiihh  iiggrraalliiššttaa,,  ppaarrkkiirraalliišštteemm  ii  zzeelleenniimm  ppaarrkkoovvnniimm  ppoovvrrššiinnaammaa..  GGooddiinnee  22000055..  iizzvvrrššeennaa  jjee  

ggeenneerraallnnaa  aaddaappttaacciijjaa  ssaanniittaarrnniihh  pprroossttoorriijjaa,,  ssvvllaaččiioonniiccaa,,  aa  ssvvaa  vvaannjjsskkaa  ssttoollaarriijjaa  zzaammiijjeennjjeennaa  jjee  

PPVVCC  ssttoollaarriijjoomm..  ZZggrraaddaa  zzaa  pprroodduužžeennii  bboorraavvaakk  iizzggrraađđeennaa  jjee  11997755..  ggooddiinnee  ss  33  uuččiioonniiccee,,  

bbllaaggoovvaaoonniiccoomm  ii  pprraatteeććiimm  pprroossttoorroomm..  II  oovvaa  zzggrraaddaa  aaddaappttiirraannaa  jjee  uu  ddvviijjee  ffaazzee,,  11999977..  ppoossttaavvlljjeennoo  

jjee  kkoossoo  lliimmeennoo  kkrroovviiššttee  ii  ppllooččiiccee  uu  bbllaaggoovvaaoonniiccii,,  aa  22000033..  ggooddiinnee  zzaammiijjeennjjeennaa  jjee  ssttoollaarriijjaa  ii  ppooddoovvii  

uu  uuččiioonniiccaammaa  ttee  iizzggrraađđeennii  nnoovvii  WWCC--eeii..  

BBrroojj  uuččeenniikkaa  kkrreettaaoo  ssee  oodd  221188  ((11993333..)),,  11115533  ((  11996644..))  ddoo  336688  ((  22000088..  ggooddiinnee))..  OOdd  šškk..  ggoodd..  22000055//0066..  

šškkoollaa  rraaddii  uu  jjeeddnnoojj  ssmmjjeennii..  ZZaa  rraadd  uu  jjeeddnnoojj  ssmmjjeennii  šškkoollaa  rraassppoollaažžee  ss  1155  kkllaassiiččnniihh  uuččiioonniiccaa,,  

ssppeecciijjaalliizziirraanniimm  uuččiioonniiccaammaa  zzaa  LLiikkoovvnnuu  ii  GGllaazzbbeennuu  kkuullttuurruu,,  

TTeehhnniiččkkuu  kkuullttuurruu,,  IInnffoorrmmaattiikkuu,,  VVjjeerroonnaauukk  ii  PPrroodduužžeennii  bboorraavvaakk,,  uukkuuppnnoo  2200  uuččiioonniiccaa..  

  

DDjjeellaattnnoosstt  šškkoollee  ssuu  oossnnoovvnnoo  oobbrraazzoovvaannjjee  ii  ooddggoojj  ddjjeeccee  oodd  66  ddoo  1155  ggooddiinnaa,,  oossnnoovvnnoo  oobbrraazzoovvaannjjee  

ooddrraasslliihh  ii  pprroodduužžeennii  bboorraavvaakk  zzaa  uuččeenniikkee  oodd  II..  ddoo  IIVV..  rraazzrreeddaa..  

DDoossaaddaaššnnjjaa  pprriizznnaannjjaa::  nnaaggrraaddaa  88..  ssvviibbnnjjaa  ((11997777)),,  nnaaggrraaddaa  ""IIvvaann  FFiilliippoovviićć""  ((11997788..))    

ii  nnaaggrraaddaa  ""FFaauusstt  VVrraannččiićć""  zzaa  tteehhnniiččkkuu  kkuullttuurruu..  

GGooddiinnee  22000088..  ssvvee  uuččiioonniiccee  oopprreemmlljjeennee  ssuu  rraaččuunnaalliimmaa  ii  LLCCDD  pprroojjeekkttoorriimmaa..  OOssiimm  ttooggaa  ssvvaakkaa  

uuččiioonniiccaa  iimmaa  TTVV,,  vviiddeeoo,,  DDVVDD,,  rraaddiioo  ii  ggrraaffoosskkoopp..  

ŠŠkkoollaa  iimmaa            uummiirroovvlljjeennaa  ddjjeellaattnniikkaa  oodd  ttooggaa            uuččiitteelljjaa//iiccaa  ii          ddjjeellaattnniikkaa  nnaa  ččiiššććeennjjuu  ii  

ooddrržžaavvaannjjuu  šškkoollee..  SS  nnjjiimmaa  ssee  ssvvaakkee  ggooddiinnee  uuooččii  BBoožžiiććaa  ooddrržžaavvaa  ssuussrreett  ii  ddrruužžeennjjee  uuzz  zzaajjeeddnniiččkkii  

rruuččaakk..      

  


