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PREDMET: Prijedlog kandidata za nagradu „Orebić“ za iznimna postignuća u   

proteklom  jednogodišnjem periodu  
 

 

Poštovani, 

 

 Sukladno Pozivu za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu nagrada i drugih javnih 

priznanja, koji je Komisija za provedbu istog objavila u Dubrovačkom vjesniku dana 21. 

ožujka 2014. u otvorenom roku za prijave, Školski odbor Osnovne škole Orebić, predlaže da 

se nagrada „Orebić“ za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodijeli 

firmi „Viganj Commerce“ d.o.o. i njenim vlasnicima Duški i Jadranu Ortolio. 

 

 U proteklom jednogodišnjem razdoblju zaokružena je financijska konstrukcija, 

odabrani izvođači i nadzor za dugo očekivani i sanjani projekt dogradnje zgrade škole i 

izgradnje sportske dvorane. Stara zgrada, rađena još 60-ih godina, davno je postala pretijesna 

za potrebe djece Orebića, a posebno otkada je u njenom sastavu i glazbena škola čiji su 

polaznici  djeca iz okolnih mjesta. Osnovna škola Orebić u ovoj školskoj godini ima 317 

učenika, 25 razrednih odjela i 50 zaposlenika. 

 

 Kada je napokon definiran početak radova bilo je jasno kako će veliki tj. najveći 

problem biti prostorna organizacija  nastave dok radovi traju. 

 

 S obzirom na veliki broj učenika, odjela i zaposlenika, činio se nemogućim  

pronalazak  odgovarajućeg  prostora za preseljenje Škole na jednu lokaciju. Razmatrane su 

razne opcije, ali sve su uključivale podjelu na više lokacija i odvajanje razrednih odjela. 

Nastava bi tako bila razdijeljena  po Orebiću što bi nesmetano organiziranje i tijek nastave, a 

što djeca zaslužuju, činilo nemogućim. Učitelji bi proveli dobar dio dana prelazeći s lokacije 

na lokaciju, kabinetska nastava bi bila neizvediva, organizacija rada bi bila vrlo složena… U 

takvim uvjetima stručne službe, knjižnica i administracija Škole učenicima ne bi bili dostupni. 

Prijevoz se na veliki broj lokacija ne bi mogao organizirati pa bi roditelji bili primorani 



dovoditi i odvoditi djecu. Bitno je i napomenuti kako niti Općina ne bi imala dovoljno 

lokacija za smještaj koje bi odgovarale uvjetima  što  moraju  zadovoljavati prostori gdje se 

odvija djelatnost odgoja i obrazovanja.  

 

 Uz to treba dodati kako  su  nas rokovi tjerali da se gradnja škole pokrene, jer je 

trebalo povući sredstva predviđena za određeno vremensko razdoblje, a radovi su svakako 

morali početi do lipnja 2014. zbog isteka Produženja potvrde glavnog projekta za zgradu. 

  

 Tko zna što bi se i kako riješilo i bi li radovi mogli započeti (kao što jesu) da vlasnici 

firme Viganj Commerce d.o.o  gđa Duška i gdin Jadran Ortolio nisu samoinicijativno ponudili  

Školi  preseljenje u prostorije kompleksa  Dubravica u vlasništvu te firme.  Navedeni prostor 

po svojoj veličini zadovoljavao je za preseljenje cijele škole, dakle bez dijeljenja i 

razdvajanja. Školi je dopuštena  adaptacija prostora sukladno vlastitim potrebama, 

pregrađivanje i rušenje zidova, ugrađivanje sve potrebne infrastrukture. Uz unutrašnji, Škola 

je dobila na korištenje vanjski prostor na kojem su igrališta za nastavu TiZK i dvorište. U 

tablici koju prilažemo uz prijedlog vidljivo je koliko je prostorija dobiveno tj. točan broj 

učionica, sanitarnih čvorova, prostora za urede i knjižnicu, te vanjskog prostora. Ukupna 

kvadratura dobivenog prostora iznosi 2072m2. 

 

 Iz ugovora koji je sklopljen između Škole i firme Viganj Commerce (koji također 

dostavljamo u prilogu) vidljivo je kako se radi o Ugovoru o posudbi. Posudba je besplatni 

pravni posao (za razliku od najma) te pretpostavlja da osoba koja nešto daje u posudbu 

(posuditelj) za to ne dobiva nikakvu naknadu ni u stvarima, niti u novcu, što je ovdje i slučaj. 

Dakle, prostor od 2072m2  dan je Školi na korištenje besplatno i Škola je dobila ovlaštenje 

mijenjati i adaptirati ga  po svojim potrebama. Navedeni ugovor   sklopljen je do kraja 2015., 

a moguće je i produženje, ovisno o tome hoće li radovi na zgradi škole biti dovršeni do tog 

datuma.  U ugovoru  je uglavljeno  kako do raskida ugovora od strane Viganj  Commerce  

može doći jedino u slučaju ako se Škola teško ogriješi o sporazum, odnosno  koristi prostor za 

svrhe koje nisu spojive sa djelatnošću odgoja i obrazovanja. Viganj Commerce se svjesno 

obvezao kako neće raskinuti ugovor do njegovog isteka, iako zakon tu mogućnost predviđa, te 

je ona ugovorom isključena. Prostor će Viganj Commerce-u biti vraćen u istom stanju u 

kojem je primljen, što sve u svemu znači kako Viganj Commerce od boravka Škole u svojim 

prostorijama neće na nikakav način profitirati. 

 

 Čin ustupanja tako velikog prostora na korištenje Školi je u tolikoj mjeri nesebičan i 

hvalevrijedan  da  Školski odbor, kao organ koji upravlja Školom, smatra da se firmi Viganj 

Commerce i njenim vlasnicima Duški i Jadranu Ortolio treba dodijeliti nagrada „Orebić“ za 

iznimna postignuća u protekloj godini, jer su time zadužile ne samo upravu Škole, njene 

djelatnike i djecu koja je pohađaju, nego i organe Općine Orebić koji su time dobili rješenje 

za problem preseljenja Škole i bitno smanjili financijski teret (izdatci su mogli biti vrlo visoki 

da se išlo u najam prostora). Roditelji sada mogu biti mirni  jer  se nastava odvija kao što bi i 

u zgradi koja je izvorno bila škola, prijevoz je uspješno organiziran, a ostvarena je i 

dugogodišnja težnja da se nastava u  Osnovnoj školi Orebić odvija u jednoj smjeni. Viđenja 

smo da je zadužena cijela Općina Orebić ali i Dubrovačko-neretvanska županija jer je 

obrazovanje i odgoj djece briga cijele zajednice, a i dužnost navedenih institucija. Svojim 

postupkom  Viganj Commerce  je omogućio početak  radova na novoj zgradi škole, koju ovo 

mjesto i  naša općina  zaslužuju.   

 



 Smatramo da je rijetkost u ovom vremenu  da netko ne gledajući vlastiti interes, nego 

dobro zajednice, na takav način pomogne i da takve postupke treba na odgovarajući način 

valorizirati, a u ovom slučaju dodjelom priznanja za njihove zasluge.  

 

 Netko tko je dao 2072 m2 drugom na korištenje bez ikakve naknade i koristi, na 

dobrobit djece i mjesta, žitelja Općine i Županije kao osnivača Škole, a da je u tom prostoru 

mogao ostvariti dobit i koristiti ga za vlastite svrhe, te se k tome, svjesno odrekao mogućnosti 

da prije isteka ugovora isti otkaže, izniman je i kao takav treba biti pohvaljen. Gesta ustupa 

prostora za djelatnost Škole predstavlja doista izniman doprinos i ima izniman značaj za 

Općinu Orebić. 

 

 Slijedom navedenog predlažemo kao u uvodu ovog podneska. 

 

 

S poštovanjem 

 

 

 

Za Školski odbor Osnovne škole Orebić 

     Predsjednica Školskog odbora: 

 

 

         Rozalia Kurilj 

 

 

 

Prilozi: 

 Ugovor o posudbi, Klasa:  602-02/14-01/1-1, Urbroj: 2117/28-2014-1-1-1 od 02. 

siječnja 2014. 

 Tablica 1.-Prikaz unutrašnjeg školskog prostora i njegove namjene u poslovnom 

kompleksu Dubravica  

 Slikovni prikaz unutarnjeg i vanjskog prostora 

 Suglasnost predloženika 

                                                                                                                     

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

S U G L A S N O S T 

 

 

Kojom mi,  DUŠKA ORTOLIO  i JADRAN ORTOLIO izjavljujemo da smo osobno i kao 

vlasnici firme VIGANJ COMMERCE d.o.o. suglasni da nas se predloži kao kandidate za 

dodjelu nagrade „Orebić“ za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju 

sukladno Pozivu za dostavu prijedloga  koji je objavila Komisija za dodjelu nagrada i drugih 

priznanja Općine Orebić. 

 

U znak prihvaćanja ovu suglasnost vlastoručno potpisujemo te ovjeravamo pečatom firme. 

 

 

 

 

 

       _____________________________ 

        Jadran Ortolio 

 

 

 

       _____________________________ 

Duška Ortolio, osobno i kao odgovorna 

osoba firme Viganj Commerce d.o.o 


