REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SRAČINEC
OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC
KLASA: 003-06/20-01/1
URBROJ: 2186-132-8-20-6
U Sračincu, 16.06. 2020.

ZAPISNIK
22. sjednice Školskog odbora održane u četvrtak 16. svibnja 2020. godine s početkom u 17,00 sati u
Osnovnoj školi Sračinec.
Margareta Skuhala Juričić, Nenad Tesla, Mihael Liber, Gordana Vitez Tenšić,
Tatjana Habulan, Darko Milosavljević,
Lidija Valec – ravnateljica škole, Ljiljanka Skomrak – tajnica škole, Danica Vasić –
računovođa škole, Damir Fotak – sindikalni vijećnik
ODSUTAN: Danijel Mesek - neopravdano
PRISUTNI:

Sjednicu je otvorila Margareta Skuhala Juričić, pozdravila prisutne zahvalila im na odazivu i
predložila sljedeći

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika 21. sjednice
2. Izmjene i dopune financijskog plana Osnovne škole Sračinec za 2020. godinu
3. Zapošljavanje učitelja/ice matematike na puno određeno radno vrijeme do povratka učiteljice
Jelene Kovač s roditeljskog dopusta – 1 izvršitelj/ica
4. Rušenje stabala u školskom dvorištu
5. Ostala pitanja
Dnevni red sjednice jednoglasno (6 glasa) je prihvaćen.

Ad. 1.
Zapisnik 21. sjednice članovima Školskog odbora dostavljen je e-poštom, svi su ga pročitali i
zaključili da nema potrebe čitati ga na sjednici, jer nemaju nikakav prigovor na isti.
Zapisnik je bez primjedbi jednoglasno (6 glasa) prihvaćen.
Ad. 2.
Izmjene i dopune financijskog plana Osnovne škole Sračinec za 2020. godinu obrazložila je
računovotkinja škole Danica Vasić. Napomenula je da se najveća promjena u financijskom planu
odnosi na plaće i i naknade za zaposlenike koje su sindikati dogovorili s Vladom RH, nabavke novih
udžbenika za učenike, kao i odobrenih 100.000,00 kuna iz proračuna Općine Sračinec za nabavku
opreme za školu. (izmjene i dopune financijskog plana u privitku)
Pitanja i primjedbi nije bilo, pa je predsjednica dala prijedlog financijskog plana na glasanje. Izmjene i
dopune financijskog plana za 2020. godinu jednoglasno (6 glasa) je prihvaćen.

Ad.3.
Obzirom da je učiteljica matematike Jelena Kovač na bolovanju, održavanje trudnoće, raspisan je
natječaj za učitelja/ice matematike, puno, određeno radno vrijeme do povratka učiteljice s rodnog
dopusta – 1 izvršitelj/ica.
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Na natječaj se javilo troje kandidata. Samo kandidatkinja Zvjezdana Šafarić, mag.edu.matematike
ispunjavala je uvjete natječaja, pa je ravnateljica zatražila prethodnu suglasnost za njeno
zapošljavanje.
Školski odbor jednoglasno (6 glasa) daje ravnateljice prethodnu suglasnost za zapošljavanje
Zvjezdane Šafarić na radno mjesto učiteljice matematike, na puno određeno radno vrijeme do
povratka učiteljice Jelene Kovač s porodiljnog dopusta.
Radni odnos počinje 17. lipnja 2020. godine

Ad.4.
Margareta Skuhala Juričić upoznala je prisutne s dva podneska koji su stigli od MZO Službe
prosvjetne inspekcije s potpisom dr.sc. Sandra Bezak.
U prvom podnesku Služba prosvjetne inspekcije obavještava predsjednicu Školskog odbora temeljem
članka 18. st.1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09.) s obzirom na ovlasti predsjednika
ŠO propisane člankom 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,
86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/19.)
na daljnje postupanje u svezi s prijavom Juraja Ozmeca, prof., u kojoj prijavljuje ravnateljicu škole za
inicijativu neopravdanog i protuzakonitog rušenja stabala u dvorištu Osnovne škole Sračinec.
(podnesak u privitku zapisnika).
U drugom podnesku Služba prosvjetne inspekcije s potpisom dr.sc. Sandra Bezak obavještava
predsjednicu Školskog odbora kako je u međuvremenu primljena i druga prijava gospodina Jurja
Ozmeca protiv ravnateljice Osnovne škole Sračinec.
Predsjednica je u cijelosti pročitala drugi podnesak Službe prosvjetne inspekcije, obzirom da je gotovo
identičan s prvim ( u prilogu). Pročitala je i oba članka koje je skinula s linka naznačenih u prijavi
gospodina Ozmeca podnesenoj Službi prosvjetne inspekcije.
Nakon čitanja podneska Službe prosvjetne inspekcije, predsjednica Školskog odbora upoznala je
prisutne kako je 09. lipnja 2020. godine nakon primitka oba podneska razgovarala s ravnateljicom o
prijavi. Na temelju razgovora s ravnateljicom i uvida u dokumentaciju o rušenju stabala koju joj je
predočila tajnica škole predsjednica Školskog odbora informira prisutne da
- je pročitala zapisnik Državnog inspektorata Područnog ureda Varaždin Službe šumarske i
lovne inspekcije o inspekcijskom nalazu: Sječa stabala u parku oko škole, koji je izvršen
19.05.2020. godine, izvršen i potpisan od više šumarske inspektorice Karmen Dragač, dipl.
ing.šum. i
- zapisnik iste inspekcijske službe i šumarske inspektorice izvrše 28.05.2020. godine, a predmet
inspekcijskog nadzora bio je: Prijevoz drva bez popratnice.
Predsjednica napominje da u zapisnicima o inspekcijskim nalazima piše kako nisu uočeni propusti
prilikom inspekcijskih nadzora, dapače piše da su i neka od preostalih stabala oboljela
- imala je i uvid u teretne listove (popratnice) koje su izrađene prilikom odvoza oblog drva,
prostorno drvo i drvnu sječku koja se čuva u pismohrani škole, kao i svu ostalu dokumentaciju
vezanu uz sječu stabala
- predočeno joj je i zahtjev Službe kriminalističke policije u kojem traže očitovanje škole o
izvidima Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu, u kojem nas upozoravaju da u skladu
s odredbama članka 206.f Zakona o kaznenom postupku, postupanje policije tijekom izvida je
tajno te da odavanje tajne predstavlja kazneno djelo
- isto tako predočeno joj je i očitovanje Škole Službi kriminalističke policije s popratnom
dokumentacijom
Nakon uvida u dokumentaciju vezanu uz sječu drva na školskom dvorištu predsjednica smatra, da nije
bilo nikakvih namjerno učinjenih postupaka kojima bi se oštetila škola i školska imovina ili
pogodovalo u stjecanju koristi bilo koga.
Naglasila je da nas u školi ne interesira, pa tako i Školski odbor ne bi trebalo interesirati ni rad ni
politika Općine Sračinec. Članovi školskog odbora trebaju raditi u interesu dobrobiti škole i učenika
škole i ne provodite stranačka nadmetanja, a u njima koristiti se školskom problematikom. Isto tako
napominje da temeljem odredbi Statuta kojeg je ovaj Školski odbor donio 05.03.2020. godine
ravnateljica nije bila dužna tražiti suglasnost ŠO za sječu stabala za koja svi znamo da su pucala i
padala na školsko dvorište, jer je odgovorna za sigurnost učenika, učitelja i ostalih zaposlenika. Žao
joj je što gospodin Mihael Liber, ako je smatrao da se rade bilo kakve nepravilne radnje u vezi sa
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sječom drva nije ju nazvao i zatražio sastanak Školskog odbora, pa da sve riješe bez medijske buke i
prozivke.
Nakon toga za riječ se javio gospodin Liber ističući kako je i njemu žao što je sve došlo u medije,
obzirom da je sve moglo biti riješeno unutar ustanove. Rekao je da se nije osjećao ugodno kada se
njegovo ime počelo javno isticati na stranicama Općine Sračinec i u medijima.
Međutim upoznaje prisutne članove Školskog odbora da je doznavši o rušenju stabala u Školskom
dvorištu, nazvao ravnateljicu i pitao ju zašto se stabla ruše. Dobio je odgovor da će se porušiti
nekoliko bolesnih i trulih drva uz cestu Mate Melinčeka sa stražnje strane škole, koja ugrožavaju
sigurnost učenika i zaposlenika. Stabla koja se nalaze uz Varaždinsku ulicu, i stabla koje se nalaze uz
cestu Mate Melinčeka između pošte i školskog dvorišta nisu se spominjala.
Nakon tog telefonskog razgovora vidio je da nije porušeno samo nekoliko stabala, već da je porušena
velika količina drva, pa je uputio na službeni e-mail škole upit:
- koja je nadležna služba obavila procjenu opasnosti stabala, i zapisnik o procjeni
- koja je uloga načelnika i zamjenika načelnika Općine Sračinec na školskom dvorištu

u vrijeme sječe dva, obzirom da su viđeni kako komuniciraju sa izvođačima rušenja,
- kome je distribuirana drvena građa i po kojem kriteriju,
- tko je izvršio procjenu vrijednosti drvene građe i
- koje koristi od rušenja drva ima OŠ Sračinec
Od odgovorne osobe škole na svoja pitanja nije dobio nikakav odgovor.
Obzirom da je u međuvremenu u novinama pročitao kako ga načelnik Općine Sračinec proziva za
nerad u školskom odboru imao se potrebu i sam očitovati se u novinama.
Ravnateljica je odgovorila gospodinu Liberu da nije uočila njegov e-mail.
Na što je gospodin Liber pitao na koji su način informacije proslijeđene do načelnika općine Sračinec,
obzirom da e-mail nije uočen, a on je prozvan na službenim stranicama Općine Sračinec i medijima.
Gospodin Liber ponovno je zatražio odgovor na ista pitanja koja je uputio e-mailom.
Ravnateljica je rekla da obzirom da DORH radi izvide, i da smo svi upozoreni na čuvanje tajne,
smatra da sada više nije u mogućnosti odgovarati na bilo kakva pitanja u vezi sa sječom drva, a
njezinu eventualnu odgovornost utvrdit će državno odvjetništvo.
Nakon toga je gospođa Habulan istakla kako su i nju roditelji zvali i pitali što se to događa u školskom
dvorištu, i pita se zašto njih kao članove Školskog odbora nitko nije obavijestio o sječi drva.
Na to predsjednica školskog odbora ponovno odgovara kako prema Statutu ravnateljica nije bila dužna
tražiti nikakvu suglasnost Školskog odbora, tim više što škola nije imala nikakvih troškova, drva se
nisu prodavala, nego su odvezena u Univerzal d.o.o. Varaždin, na deponij i čekaju na piljenje u daske
koje će škola iskoristiti za klupe i stolove koji će biti postavljeni u školskom vrtu u svrhu Projekta
„Učionica na otvorenom“.
Na to su se uključili u raspravu Nenad Tesla, Gordana Vitez Tenšić i Darko Milosavljević. Svi su
izrekli svoja saznanja o tome da je istina kako su prilikom svakog jačeg vjetra grane drveća padale na
školsko dvorište, a i drva su sama pucala i rušila se po školskom dvorištu, pa čak i na prometnice.
Gospodin Milosavljević pita prisutne znaju li kakva je to opasnost bila za djecu, zaposlenike i sve koji
su se kretali u blizini takvih stabala. Pa stoga smatra da je bolje da su se porušila nego da je bilo tko
stradao, jer životi djece i odraslih su najvažniji.
Nakon toga ravnateljica je izjavila da je sve radila u dobroj vjeri, vodeći brigu o sigurnosti života i
zdravlja učenika i zaposlenika, a istražni postupak pokazat će eventualno njenu nenamjernu krivnju.

Ad.5.
Ostalih pitanja nije bilo, pa je sjednica završila u 18,45 sati.

ZAPISNIČARKA

PREDSJEDNICA ŠO

Ljiljanka Skomrak

Margareta Skuhala Juričić, prof.
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