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OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC 
ŠKOLSKI ODBOR 
KLASA: 003-06/16-01/09 
URBROJ: 2109-43-16-02 
Strahoninec, 28.6.2016. 
 
PREDMET: Skraćeni zapisnik sa 40. redovne sjednice Školskog odbora održane 28.6.2016. u 19 sati 
 
Prisutni: predsjednica Bernarda Topolko, Dijana Pasarić, Svjetlana Zlatarek, Jasminka Poljanec, Siniša 
Trajbar, Mario Kanižaj, Markus Pilić, ravnateljica Jelena Okun i tajnica Silvija Antonović. 
Sjednicu otvara predsjednica, konstatira da su prisutni svi članovi Školskog odbora, te predlaže 
dnevni red: 
1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Školskog odbora 
2. Odluka o imenovanju ravnateljice Osnovne škole Strahoninec 
3. Izvješće ravnateljice o završetku nastavne godine 2015./2016. 
4. Godišnje izvješće o izvršenoj izvanučioničkoj nastavi u 2015./2016. školskoj godini 
5. Donošenje odluke o radovima u školi 
6. Donošenje odluke o kupnji opreme za foto grupu 
7. Donošenje odluku o dodjeli novčanih nagrada nogometašima – državnim prvacima 
8. Upoznavanje sa očitovanjem učitelja Davora Žerjava o žalbi roditelja učenika Karla Novosela na 
polaganje predmetnog ispita 
9. Ostala pitanja. 
Nije bilo rasprave o dnevnom redu te je on jednoglasno prihvaćen. 
 
T.1.  
Predsjednica otvara raspravu o primljenom zapisniku. Nije bilo rasprave. Na prijedlog predsjednice, 
Školski odbor jednoglasno je donio odluku o usvajanju zapisnika s prošle sjednice Školskog odbora. 
 
T.2. 
Predsjednica napominje kako su danas članovi Školskog odbora dobili e-mailom prijedlog odluke o 
imenovanju ravnateljice, a neki ovdje prije sjednice, te otvorila raspravu.  
Tajnica je napomenula kako je sva dokumentacija poslana ministru radi izdavanja prethodne 
suglasnosti. Ministar u roku od 15 dana od primitka zahtjeva, koji je istekao 18.6.2016., nije dostavio 
očitovanje, što znači da je prethodna suglasnost izdana, te da je jako ponosna što je cjelokupni 
natječajni postupak odrađen bez grešaka. 
Na prijedlog predsjednice, Školski odbor jednoglasno je donio Odluku  (Klasa: 003-06/16-01/09, 
Urbroj: 2109-43-16-04 od 28.6.2016.) o imenovanju Jelene Okun ravnateljicom Osnovne škole 
Strahoninec na vrijeme od pet godina, počevši od 1. 9. 2016. godine. Odluka je sastavni dio ovog 
zapisnika. 
 
T.3. 
Ravnateljica je navela prosjeke ocjena po razredima, istaknuvši zadovoljstvo visokim prosjecima. Na 
dopunski rad išlo je 12 učenika od kojih je 10 učenika ocijenjeno pozitivnom ocjenom, a dva učenika 
(Vanja Žganec i Filip Hadžić) idu na popravni ispit. Na predmetne ispite išao je Karlo Novosel koji je 
također upućen na popravni ispit. 
 
T.4. 
Predsjednica napominje da smo danas dobili godišnje izvješće. Ravnateljica napominje da su po 
završetku svakog izleta učitelji izradili izvješće na temelju kojeg je ona izradila godišnje izvješće, te 
dodaje da su svi izleti u ovoj školskoj godini bili realizirani i vrlo dobro organizirani. Jedino posjet 8. 
razreda Vukovaru nije realiziran. 
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T.5. 
Ravnateljica iznosi kako smo ove godine zatražili sredstva za krečenje, rekonstrukciju rasvjete i 
lakiranje parketa. Ukupno bismo trebali uložiti oko 76 000 kn u ove namjene. Javnu nabavu za 
brušenje parketa provodi županija i ona će odabrati izvođača, a za krečenje i rekonstrukciju škola je 
provela bagatelnu nabavu te smo dobili tri ponude za krečenje i dvije ponude za rasvjetu. Za 
soboslikarsko-ličilačke radove u 2 učionice najpovoljniju ponudu dao je Soboslikarsko-ličilački obrt 
Creativ-farbe vl. Dušan Jambrović iz Strahoninca, sa iznosom od 7.927,52 kn bez PDV-a, tj. 9.121,90 
kn sa PDV-om. 
Za rekonstrukciju rasvjete dobili smo dvije ponude, i to VDG Servisa vl. Dragutin Vadlja iz Strahoninca 
sa cijenom od 40.766,40 kn sa PDV-om te Centar energetske efikasnosti d.o.o. iz Čakovca sa cijenom 
od 27.112,50 kn sa PDV-om. 
Ako bude moguće, s radovima bi započeli idući tjedan. 
Predsjednica otvara raspravu. G. Pilić pitao je koliko su ostali ponuditelji skuplji. 
Ravnateljica odgovara da je IBM završni radovi u graditeljstvu iz Savke Vesi dao cijenu od 9.801,50 kn 
sa PDV-om, a FInish-team iz Strahoninca 12.088,75 kn sa PDV-om. 
G. Kanižaj pitao je tko čini povjerenstvo kod ovih nabava, te  spomenuo da su kod struje velike razlike 
u cijeni. Ravnateljica je odgovorila da povjerenstvo čine tajnica, računovotkinja i ravnateljica.  
Na prijedlog predsjednice, Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o izboru ponuditelja 
Soboslikarsko-ličilačkog obrta Creativ-farbe iz Strahoninca za soboslikarske radove sa cijenom od 
9.121,90 kn sa PDV-om, te Centra energetske efikasnosti d.o.o. iz Čakovca za rekonstrukciju rasvjete 
sa cijenom od 27.112,50 kn sa PDV-om. 
 
T.6. 
Ravnateljica navodi da je učitelj Davor Žerjav obavio u sklopu foto grupe izvršio fotografiranje svih 
razreda, kako je i planirano kurikulumom škole. Za razliku sredstava iskazao je potrebu za kupnju 
opreme za foto grupu, i to fotografskog objektiva te ravnateljica čita dvije ponude, jednu na 4.288 kn 
(sa PDV-om) i drugu na 4.300,00 kn (sa PDV-om). 
Na prijedlog predsjednice, Školski odbor donio je Odluku o kupnji fotoobjektiva za foto grupu. 
 
T.7. 
Ravnateljica iznosi kako je, nakon što je ekipa škole postala državnim prvakom u nogometu, naša 
općina odlučila dati 10.000,00 kn nagrade školi za put nogometne ekipe u Italiju. Bilo je planirano da 
županija pokrije ostatak troškova puta u Italiju no to nije realizirano. Ostalo je 10.000,00 kn na računu 
škole koje smo mogli ili vratiti Općini ili nagraditi učenike. Na državno natjecanje išlo je 10 učenika i 
učitelj te se razgovaralo s načelnikom da svaki učenik dobije 500,00 kn nagrade, a učitelj 1.000,00 kn 
nagrade iz tih sredstava, a za ostatak da se pokreči još jedna učionica. Učitelj je već ranije navodio da 
treba nagraditi ne 10, nego 11 učenika, pa ravnateljica poziva g. Trajbara da objasni odakle razlika. G. 
Trajbar objasnio je da se natjecanje odvijalo u 4 kruga, te se u predzadnjem jedan od učenika 
ozlijedio te ga je na državnom zamijenio drugi učenik, tako da je za uspjeh nogometaša zaslužno 11 
učenika, a ne 10. G. Trajbar napomenuo je da je prije puta u Italiju razgovaralo o putu u Brazil no to je 
odmah otpalo zbog cijene. Smatra da bi bilo bolje učenicima uručiti poklon bonove a ne novac. 
Gđa Topolko pitala je zašto ne odvesti te učenike na izlet? G. Trajbar je odgovorio da ih je sad teško 
okupiti jer su svi već na turnirima. Put u Italiju morao se realizirati preko Hrvatskog školskog 
športskog saveza, ali nije. 
G. Pilić pitao je tko sad daje tu nagradu, Općina ili škola? Ravnateljica odgovara: Općina. 
Gđa Pasarić predlaže da netko sjedne s načelnikom te dogovori korištenje ostatka sredstava za 
potrebe školskog sportskog društva, npr. za prijevoz na utakmice, za lopte. 
Gđa Zlatarek napominje da je to namjenski novac i namijenjen je izletu tih učenika. 
G. Kanižaj rekao je da nije za novčanu stimulaciju te smatra da bi bilo jednostavnije da je ovu odluku 
donijela Općina- 
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G. Trajbar smatra da bi bilo bolje kupiti poklon bonove, npr. u Intersportu. 
Gđa Topolko predlaže da se ova odluka danas skine s dnevnog reda, neka netko sjedne s načelnikom i 
dogovori da se učenicima pokloni poklon bon a ostatak sredstava da se uputi školskom sportskom 
društvu.  
Sjednicu je napustila gđa Pasarić.  
Gđa Poljanec predlaže da se učitelju da više od 1.000,00 kn. Tajnica napominje kako se učitelju ne 
može dati 1.000,00 kn, nego se taj iznos mora obračunati kao plaća i voditi računa da li 1000 kn bruto 
ili neto iznos. Za neto isplatu od 1.000,00 kn potrebno je oko 1.700,00 kn bruto, a od bruto iznosa 
1000,00 kn ispada oko 590,00 kn neto. 
Na prijedlog predsjednice, Školski odbor jednoglasno je donio Odluku da se iznos od 10.000,00 kn 
koje je uplatila Općina Strahoninec, kupi 11 poklon bonova za 11 učenika u pojedinačnom iznosu od 
500,00 kn za sportsku opremu, a učitelju poklon bon u iznosu od 1.000,00 kn također za sportsku 
opremu, a ostatak sredstava do 10.000,00 kn da se utroši za potrebe školskog sportskog društva. 
 
T.8. 
Ravnateljica iznosi da je učenik Karlo Novosel zadnjih mjeseci bio kod kuće te imao konzultativnu 
nastavu i polagao predmetne ispite. Iz četiri predmeta (matematika, fizika, kemija, hrvatski jezik) nije 
položio ispit, pa su roditelji uložili žalbu na dvije ocjene (iz hrvatskog jezika i kemije). Žalba je bila 
usvojena na Učiteljskom vijeću te je učenik nakon toga položio oba predmeta te u kolovozu ide na 
popravni ispit iz preostala dva predmeta. 
Učitelj D. Žerjav očitovao se na žalbu jer je smatrao da neke stvari u žalbi nisu navedene korektno. 
Ravnateljica je pročitala očitovanje D. Žerjava upućeno Školskom odboru. 
U raspravi, g. Trajbar je istaknuo da iza toga stoji sramotna odluka Učiteljskog vijeća da učenik prođe 
razred, ističući da nismo stali iza svojeg učitelja, a o tome su glasovali učitelji koji učeniku niti ne 
predaju, te da se moramo zapitati čemu to vodi. 
G. Pilić pitao je da zašto je Učiteljsko vijeće prihvatilo to žalbu. 
G. Kanižaj rekao je kako smatra da učitelji iz razredne nastave nisu trebali glasovati i da su mogli stati 
iza kolege. 
Ravnateljica je navela da po Statutu odluku o žalbi donosi Učiteljsko vijeće. 
Gđa Poljanec rekla je da učenik nema prilagođeni program. 
Ravnateljica je istaknula da su roditelji odabrali dva predmeta na koja će se žaliti jer su smatrali da će 
ih lakše položiti, te da je odluka donesena i iza nje moramo stajati, a je li time napravljena neka dobra 
za učenika, vrijeme će pokazati. 
Gđa Topolko pitala je jesu li svi učitelji na sjednici dali svoja očitovanja. Ravnateljica je odgovorila da 
jesu.  
G. Pilić pitao je da li je unatoč tome  bila donesena odluka o usvajanju žalbe. Ravnateljica je potvrdno 
odgovorila, te navela da su učitelji Pinc i Trbojević imali razgovor s mamom učenika gdje su joj 
skrenuli pažnju da učenik, da bi prošao ispit, mora naučiti. 
G. Pilić rekao je da će nakon svega ostati gorak okus i nije mu jasno kako učitelj nema podršku, 
smatrajući da gazimo sami sebe. 
Gđa Zlatarek rekla je kako su očito roditelji uvjereni da će on na jesen proći razred. 
 
T.9. 
Ravnateljica je spomenula kako je Vlada odobrila kredi za dvoranu te da županija ide u javnu nabavu. 
G. Pilić naveo je da je sutra sjednica Općinskog vijeća na kojem će se donijeti odluka o kreditnom 
zaduživanju za nastavak gradnje školske dvorane. 
 
Nije bilo drugih pitanja ni prijedloga. 
Sjednica dovršena u 20,08 sati. 
 
 


