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PREDMET:  Zamjenica župana Marina Medarić s roditeljima dogovorila hitnu 

adaptaciju škole u Baški   
                      -PRIOPĆENJE,DOSTAVLJA SE- 

 
          
 
  Zamjenica župana Marina Medarić i pročelnica Upravnog odjela za odgoj i 
obrazovanje Edita Stilin sastale su se s predstavnicima Vijeća roditelja Područne 
osnovne škole u Baški kako bi zajednički utvrdili daljnju organizaciju nastave. Naime, 
postojeći objekt škole u kojem se odvija nastava je u lošem stanju, a u ovom trenutku 
još se ne može sa sigurnošću odrediti vrijeme početka izgradnje nove škole, premda 
postoji cjelovit i spreman projekt čiju je izradu financirala Primorsko-goranska županija.  
          Na sastanku kojem su nazočili i načelnik općine Baška te ravnatelj OŠ „Fran 
Krsto Frankopan“ iz Krka kao i voditelj škole Baška, zamjenica župana je naglasila kako 
će Primorsko-goranska županija prihvatiti rješenja kojeg predlože roditelji, jer je Županiji 
kao osnivaču najvažnija sigurnost djece i nesmetano odvijanje nastavnog procesa. 
Zamjenica je također upoznala roditelje s dosadašnjim ulaganjima Županije te svim 
aktivnostima od vremena donošenja odluke Općine Baška iz 2006.godine da se na 
mjestu postojeće izgradi nova škola zajedno sa sportskom dvoranom. Općina Baška 
lani je prijavila taj projekt za financiranje sredsvima EU fondova te je on ušao na 
indikativnu listu projekata pogodnih za financiranje iz EU fonda za regionalni razvoj. 
Međutim, objava natječaja očekuje se tek krajem ove, a rezultati u prvoj polovici 
slijedeće godine pa je nužno odlučiti kako premostiti razdoblje dok se ovim ili nekim 
drugim modelom ne izgradi novi školski objekt.  
          Kako su roditelji izrazili svoje neslaganje da se nastava održava izvan Baške i 
djeca prevoze do neke od obližnjih škola na Krku, dogovoreno je da se tijekom ljeta 
obave najnužniji građevinski zahvati i uredi školski objekt u kojem bi se, do početka 
gradnje nove škole, mogla nesmetano održavati nastava. Ravnatelj škole preuzeo je 
obvezu da odmah krene u proceduru procjene radova, a Odjel za odgoj i obrazovanje u 
postupak odabira izvođača. Roditelje je također zanimalo kakva je sudbina ovog 
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projekta ukoliko ne bude prihvaćen za financiranje EU sredstvima, a pročelnica Stilin 
izvijestila ih je kako se već krenulo u razradu modela izgradnje škole u Baški kroz javno-
privatno partnerstvo.    
 
    Unaprijed zahvaljujemo na objavi priopćenja i srdačno pozdravljamo. 
 
 S poštovanjem,  
         
        
              
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI:                                 
1.NASLOVU 
2.ARHIVA, ovdje 

Voditeljica Kabineta Župana 
 

Ermina Duraj 
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