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U Martijancu, 23.05.2019.g. 

 

Poštovani roditelji učenika Osnovne škole Martijanec. 

 

S obzirom na učestale napade kako Župana Varaždinske županije, tako i ravnateljice 

škole na Općinu Martijanec i mene osobno kao Općinskog načelnika dužan sam Vam 

pojasniti stvarno stanje stvari, te o svemu vezanom uz Osnovnu školu Martijanec 

izdajem slijedeće 

 

PRIOPĆENJE 

 

Kao što znadete Hrvatska je pred još jednima u nizu izbora. Ovog puta su to izbori za 

EU parlament. Nažalost ulazak u europski parlament je velika želja našeg Župana 

Varaždinske županije, a time i dodatna zadaća svih onih koji su od njega u zavisnom 

položaju. Ima li u maloj ruralnoj sredini kao što je Općina Martijanec za to boljih osoba 

od ravnateljice škole, predsjednice KUD-a, člana mjesnog odbora i osobe koja ima 

obiteljski utjecaj na jedan sportski klub i vatrogastvo u Općini Martijanec? S druge 

strane ravnateljici škole krajem ove godine ističe mandat pa mora svojem osnivaču 

dokazati privrženost kako bi osigurala novi mandat ravnatelja u trajanju od 4 godine, a 

ako to dobro odradi možda bi mogla biti i dobar kandidat za novog Općinskog načelnika 

uglavnom zbog dobrih dosadašnjih rezultata budućnost je pred njom. U koliko to doista 

želi ja sam joj svoj mandat voljan ustupiti odmah. S druge strane činjenica je da je na 

prošlim izborima pobijedio Općinski načelnik koji politiku gleda kao sredstvo za 

poboljšanje standarda života u općini, a ljude cijeni isključivo po rezultatima rada i 

odgovornosti u trošenju javnog novca i od toga neću odstupati.  

Nažalost u proteklih 20 godina svjedoci smo da jedne te iste osobe figuriraju na 

različitim vodećim pozicijama u našoj općini, a da svoje nekontrolirano trošenje našeg 

novca: u školi, udrugama i sl. prezentiraju velikom brigom za potrebe djece. Možda je 

to i točno, ali je činjenica da se u Martijancu svih tih godina nije događalo ništa. 

Škola je ostala neobnovljena i nedograđena usprkos redovitim obećanjima župana u 

svakom mandatu i nezamjenjivom ravnatelju Osnovne škole kojeg za ravnatelja bira 

školski odbor sastavljen isključivo od roditelja djece čija djeca pohađaju školu i 

nastavnika škole (dakle svi u zavisnom položaju prema ravnatelju, osim troje 

predstavnika JLS) pa je vrlo vjerojatno da će ista osoba po tom ključu vjerojatno do 

mirovine biti ravnatelj škole i nikada ga školski odbor neće pitati zašto se već svih cca 

20 godina mandata nije izborio za obnovu i dogradnju škole, koja je usput rečeno 

obnovljena tek mojim dolaskom na dužnost i kako župan kaže mojim lažnim 

obećanjima županu (ako je to točno čast mi je da sam ga uspio obmanuti) da ćemo 

dograditi školu (bez toga vjerojatno ne bih ni pristupio obnovi škole). Za nastavnicima 

koji pak iskažu neposluh ravnateljici odjednom prestaje potreba, a mladi nastavnici s 
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područja Općine Martijanec posao mogu naći u svim drugim školama samo ne u OŠ 

Martijanec.  

Nažalost, po istom nepotističkom principu se vodi i KUD koji je od strane općine svih 

ovih godina financiran sa 40.000,00 kuna svake godine, a iz kojeg su također netragom 

nestali mnogi tamburaši koji danas sviraju u raznim bendovima, a na čijem čelu je gle 

čuda također ravnateljica škole.   

Sada kada od tih rukovodećih osoba tražim da prezentiraju svoj rad i utrošak sredstava 

javnosti kako bi svi mogli ocijeniti rezultate njihova rada i upravljanja školom, udrugama 

i sl., da ih se može uspoređivati sa osobama toga ranga u drugim sredinama to izaziva 

otpor, a iskazati otpor najbolje je pred izbore. Prikaz toga otpora upravo je dopis 

Osnovne škole Martijanec u vezi škole plivanja od 22.05.2019. i konstantna 

prezentacija Općine i Općinskog načelnika kao „neprijatelja djece“. 

Sve su to razlozi da o kompletnoj problematici Osnovne škole Martijanec upoznam 

svekoliku javnost navodeći isključivo slijedeće činjenice o radu ravnateljice škole: 

1. I OVO JE SUŠTINA SVEGA. Sukladno članku 96.st.2. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Republika Hrvatska je svoja osnivačka 

prava nad Osnovnom školom Martijanec prenijela na Varaždinsku županiju koja 

sukladno tome jedina ima zakonsku obvezu osigurati jedno smjensku nastavu u 

Osnovnoj školi Martijanec, a što uključuje i financiranje pratećih sadržaja kao 

što su škola plivanja, škola vožnje biciklom, natjecanja učenika i sl. Da je to pravo 

prenijela na Općinu Martijanec tada bi te obveze imala općina kao što ima zakonsku 

obvezu ustroja i brige za predškolski odgoj. Županiji naravno nije palo na pamet da 

proteklih 20 godina u Općini Martijanec ide u izgradnju vrtića jer znade da joj to nije 

zakonska obveza, ali ju naravno nije sram da to ultimativno traži od Općine Martijanec 

dok ona istovremeno kupuje Dvorac Šaulovec i investira u važnije prioritete.  

2. Ako Varaždinska županija nije u mogućnosti jedino u Osnovnoj školi Martijanec 

osigurati jedno smjensku nastavu neka to javno kaže, pa smo suglasni sa time da to 

izvrši Općina Martijanec naravno uz prethodni prijenos osnivačkih prava na Općinu 

Martijanec kao što su to već zatražile i druge JLS s područja naše županije. Naime, za 

organizaciju nastave u Osnovnoj školi Martijanec država županiji plaća iznos 

glavarine po svakom učeniku škole i taj prihod direktno sjeda na žiro-račun 

županije. S tim novcima i novcima Općine Martijanec mi smo bez problema u 

stanju organizirati jedno smjenski rad u školi i brinuti se o školi.  

3. Općina Martijanec Varaždinskoj županiji ne naplaćuje kunu zakupnine za rad 

Osnovne škole koja je izgrađena na zemljištu Općine Martijanec. Općina Martijanec 

sudjelovala je u izgradnji školske sportske dvorane (koju usput iznajmljuje škola i iz 

toga ubire dodatne prihode dok sportski klubovi s područja naše općine školi također 

moraju plaćati zakup dvorane), te je školi besplatno ustupila na korištenje prostor KIC-

a.  

4. Nadalje, općina je svake godine, pa tako i ove iako joj to nije zakonska obveza 

osigurala financiranje:  



3 
 

- besplatnog prijevoz svih učenika osnovne škole i predškole u iznosu od 80.000,00 

kuna,  

- program predškole u iznosu od 78.000,00 kuna,  

- te razne dopunske programe djece kao što su: škola plivanja 3.000,00 kuna, 

natjecanja učenika 7.500,00 kuna, škola vožnje biciklom 1.500,00 kuna itd., sve skupa 

u svakoj godini minimalno 180.000,00 kuna.  

Dali to roditelji znaju i zašto ravnateljica škole o tome šuti?? 

 

5. S druge strane s pravom se pitamo kuda su svih ovih godina utrošeni i gdje su 

prikazani prihodi škole od: 

 - iznajmljivanja teniskog igrališta 

 - iznajmljivanja školske dvorane pri čemu se s pravom pitamo zašto klubovi sa 

sjedištem u našoj općini nemaju besplatan termin u dvorani (osim onog kojeg im je 

ustupila općina) 

 - NK Polet 

 - prodaje betonskih stupova ograde i voćnjaka  

 - prodaje grickalica i uslužnih aparata djeci u školi 

 - razne subvencije roditelja sakupljene putem učenika 

 - prodaje proizvoda školske zadruge 

 - ali i drugi prihodi koje ovdje neću spominjati 

 

6. Slijedom iznijetog, zbog kontrole trošenja javnog novca, roditeljima 

poručujem da će Općina Martijanec od sada pa nadalje sve aktivnosti djece u 

osnovnoj školi financirati isključivo prosljeđivanjem sredstava na žiro ili tekući 

račun svakog roditelja na način kako to radimo kod sufinanciranja boravka djece u 

predškolskim ustanovama. Na isti način financirat će se i predmetna škola plivanja jer 

su sredstava za istu predviđena u Proračunu Općine Martijanec, a roditeljima će ovih 

dana biti obznanjen postupak ostvarivanja toga prava. Tako da nema potrebe da se 

učitelji „dobrovoljno“ odriču bilo kakovih svojih potraživanja u korist djece, niti 

da roditelji plaćaju bilo kakovu školu plivanja ili slične druge umotvorine jer sve 

to financira Općina Martijanec.  

 

I na kraju molim ravnateljicu: da mene osobno, roditelje učenika škole kao i članove 

KUD-a prestane uplitati u bilo kakove političke igre jer ovo nisu lokalni izbori i ja se ne 

namjeravam u njih uključivati na bilo koji način, a također ne mislim biti niti ničije oruđe 

u predizborno vrijeme jer za tim nemam potrebe, a ovaj dopis roditeljima od 

22.05.2019.g. smatram da je u službi isključivo predizborne retorike. 
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 Ovime završavam svoju komunikaciju na temu osnovne škole s time da 

odgovorno napominjem i županu i ravnateljici da u koliko nisu u mogućnosti u 

Osnovnoj školi Martijanec organizirati jedno smjensku nastavu tokom iduće godine 

neka odstupe s dužnosti (samo ne znam što će nakon toga raditi) ili daju školu na 

upravljanje Općini Martijanec koja će to znati učiniti, a do tada će Općina Martijanec 

zadržavati svoje pravo na kontrolu javnog novca koji izdvaja za rad Osnove škole i 

udruga ma koliko to nekima smetalo. 

Roditelji učenika će zadržati sva prava koja su i do sada imali na sufinanciranje 

pojedinih programa koji će se izvoditi u Osnovnoj školi Martijanec, a što će se ugovoriti 

između Općine i škole, samo će ih Općina Martijanec ugovarati neposredno s 

pružateljima usluga ili izvoditeljima kako bi roditelji bili upoznati s visinom i sredstvima 

utrošenim za rad Osnovne škole Martijanec. 

 S poštovanjem, 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Dražen Levak, dipl.iur. 


