
SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA 

KLASA : 007-04/22-01/2 

URBROJ : 2138-22-06-22-1 

Vela Luka,  22. ožujka 20022. godine  

 

Z A P I S N I K 

 

sa 3.  sjednice Školskog odbora Srednje škole Vela Luka, koja se održala 21. ožujka 2022. godine u 

prostorijama Srednje škole Vela Luka s početkom u 15.15 sati.  

 

NAZOČNI : Ofelija Dragojević (ravnateljica),  Tunjo Knežević (predsjednik), Marina Šego  (član),  

Tomislava Stipković (član), Maja Manestar (član), Maja Tičinović Žuvela (član), Tino Žuvela (član)  

Lidija Dragojević (zapisničar),  

 

NENAZOČNI  :  Slavica Šeparović (opravdano) 

 

Konstatirano  je da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik je  otvorio sjednicu i  pročitao dnevni red koji glasi :  

 

DNEVNI RED :  

 
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Školskog odbora 

2. Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu s prikazom izvršenja financijskog pala za 2021. 

godinu 

3. Izmjena i dopuna Pravilnika o korištenju školske sportske dvorane  (prijedlog se nalazi u 

prilogu)  

 
ZAKLJUČAK :  

Dnevni red je usvojen.  

 

 Točka 1.  

Predsjednik je upitao slažu li se svi sa zapisnikom sa prošle  sjednice Školskog odbora  

ZAKLJUČAK : Zapisnik sa 2. sjednice Školskog odbora je usvojen  

 

 

 Točka 2.   

Predsjednik je predao riječ ravnateljici. 

Ravnateljica je pojasnila neke stavke Godišnjeg financijskog izvještaja. Napomenuto je kako je 

manjak prihoda nastao jer su sredstva za plaćanja pripravnika stigla u 2020. godini a potrošena su u 

2021. godini. Isto tako postojala su sredstva za Erasmus projekte a zbog korona virusa putovanja se 

nisu mogla ostvariti jer je projekt bio u mirovanju.  

Nakon izlaganja otvorena je rasprava. Nitko se nije javio za riječ te je predsjednik pozvao članove na 

glasanje za usvajanje ovog Izvještaja 

 

ZAKLJUČAK :  

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu s prikazom izvršenja financijskog plana za 2021. godinu  

jednoglasno je usvojen. 

 

 

 Točka 3.  

Predsjednik je i za ovu točku predao riječ ravnateljici.  

U novoj sportskoj dvorani nabavljena je i postavljena teretana koja je financirana sredstvima iz 

europskog projekta  kojeg je dobila Općina Vela Luka. Korištenje teretane može se dati na korištenje 

trećim fizičkim ili pravnim osobama . Stoga je donijet „Cjenik usluga korištenja teretane sportske 



dvorane Vela Luka“, uz napomenu kako bi cijena za učenike škole bila povoljnija.  Zbog toga je 

potrebno dopuniti Pravilnik o korištenju Školske sportske dvorane iz 2014. godine.  Cjenik se nalazi u 

prilogu kao i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o korištenju školske sportske 

dvorane. 

Nakon izlaganja otvorena je rasprava. 

Marina Šego je postavila pitanje na koji način će se kontrolirati tko ulazi u teretanu i tko će 

nadoknaditi eventualnu štetu.  

Ravnateljica je odgovorila kako je nabavljena barijera sa čitačem pomoću koje će se ulaziti u teretanu. 

Nabavljen je i softverski program koji će to sve pratiti. Za sada nije moguće zaposliti osobu koja bi 

tamo radila. Ako bude interesa za korištenje teretane i dovoljno financijskih sredstava može se 

razmisliti o zapošljavanju nekoga.  

Prešlo se na glasanje. 

ZAKLJUČAK: Prijedlog o izmjenama i dopunama pravilnika o korištenju sportske dvorane je 

usvojen.  

 

 

Sjednica je završila  u 15.45   sati.  

 

 

 

 

             PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:                             ZAPISNIČAR : 

                                  Tunjo Knežević                                                 Lidija Dragojević 

 

 

 

 

 

 

 

           

 


