ZAPISNIK
1. izrednega sestanka SVETA STARŠEV, ki je bil v torek, 9. 12. 2019, ob 17. uri
v predavalnici Osnovne šole Loka Črnomelj
Vabljeni: člani Sveta staršev, ravnateljica, pomočnica ravnateljice, predsednica Sveta šole OŠ
Loka Črnomelj.
Prisotni člani: Irena Miketič, Dejan Čurk, Ines Štraus, Mateja Jaklič, Darinka Absec, Lucija
Papež, Janez Avgustinčič, Vesna Dragoš, Jonke Katja, Marko Milkovič, Jožica Veselič, Mateja
Perak Mojca Brus (namesto Jasne Banovec), Marica Domitrovič, Hedvika Špišič, Mojca
Šabanović, Suvada Balić, Monika Fajfar, Mateja Gašperič Rom, Jasna Brus Rožman, Darja
Šneler, Bojana Brodarič, Šutej Veselič Anja, Mateja Kapele, Tomo Veselič, Renata Lozar
Opravičeno odsotna: Martina Butala (4. b)
Odsotni člani: 1. b, 3. c, 8. b, 4., 5. r. Griblje
Ostali prisotni: mag. Maja Kocjan, Damjana Vraničar in Sonja Malnarič
V začetku je predsednica lepo pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji

DNEVNI RED:
1. Seznanitev s pripravo projekta za gradnjo šole
2. Seznanitev z odločbo Zdravstvenega inšpektorata RS
3. Pobude in predlogi

Predsednica Sveta staršev je pozdravila prisotne. Vprašala je, če ima kdo pripombo ali
dopolnilo na dnevni red. Ker pripomb in dopolnil člani niso imeli, je predlagala sprejem
dnevnega reda.
Glasovanje: 26 prisotnih, 26 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN.
Sklep 1: Predlagan dnevni red je sprejet.

Točka 1: . Seznanitev s pripravo projekta za gradnjo šole
Predsednica je prosila ravnateljico, da nam predstavi aktualne informacije glede projekta za
gradnjo šole.

Ravnateljica je povedala, da je od junija 2018, ko je neurje s točo še dodatno močno
poškodovalo streho na OŠ LOKA Črnomelj, grajene leta 1968, minilo eno leto in pol
usklajevanj med občino in šolskim ministrstvom.
Pojasnila je, da jo je precej staršev spraševalo, kdaj se bo gradnja pričela, zato se je povezala
s predsednico sveta staršev. Meni, da si starši zaslužijo pojasnila, kako potekajo priprave
projekta za gradnjo.
V nadaljevanju je ravnateljica povedala, da je bila že decembra 2015 z bivšo županjo na
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport in takratni ministrici in na sektorju za investicije
predstavila, v kako slabem in dotrajanem stanju je OŠ Loka Črnomelj. V tistem času je bila
projektna dokumentacija za gradnjo že v teku. Od leta 2015 do 2018 se je izdelal projekt z
načrti, marca 2018 je šola imela izdano gradbeno dovoljenje.
Po neurju je šolo obiskal takratni predsednik vlade, dr. Miro Cerar. Obljubljeno je bilo, da se
bodo priprave na novo gradnjo urgentno reševale.
Tudi bivša ministrica, dr. Maja Makovec Brenčič je obljubila, da bo naredila vse, da
bi pospešila priprave pri uskladitvi projekta.
Ravnateljica nam je pojasnila, da je bilo od tedaj v letu dni in pol več sestankov in
usklajevanj projekta za gradnjo med občino in šolskim ministrstvom, a da so na vsakem
sestanku podane nove pripombe s strani vodje projekta na ministrstvu.
Občina je morala za prvi projekt po navodilih ministrstva opraviti recenzijo, sedaj pa poteka
»predelava« projekta. Ravnateljica nas je obvestila, da je vabljena na sestanek, ki bo v
četrtek, 12. 12. 2019 na občini Črnomelj. Na sestanku bodo obravnavali točko glede
uskladitve.

Točka 2: Seznanitev z odločbo Zdravstvenega inšpektorata RS
Predsednica je prosila za predstavitev ravnateljico. Ta je povedala, da žal, še vedno potekajo
usklajevanja med šolskim ministrstvom in občino, šola pa propada in pouk poteka v
nemogočih razmerah. Le-to je ugotovila tudi zdravstvena inšpektorica, ki je šolo obiskala 18.
10. 2019.
Ravnateljica nas je seznanila z ODLOČBO Zdravstvenega inšpektorja RS, da se mora sanirati
stari del šole do 31. 8. 2020. V obrazložitvi je pojasnjeno, da stavba ne ustreza zdravstvenohigienskim zahtevam. Povedala je, da je po e- pošti z inšpekcijsko odločbo seznanila občino,
sektor za investicije in da odgovora ni prejela.
V obrazložitvi odločbe je zapisano, da so pri pregledu ugotovljene neskladnosti s pravilnikom
o zdravstveno – higienskih zahtevah. Povzetek obrazložitve »Rušenje in izgradnja novega
objekta je bilo že večkrat prestavljeno. Del objekta je v tako slabem stanju, da se ga ne

uporablja (vodovodno omrežje v tem delu predstavlja tveganje za razrast legionele). V delu,
ki ga uporabljajo učenci, so bile razvidne poškodbe in odstopanja talnih, stenskih in stropnih
oblog na hodniku, v učilnicah, sanitarnih prostorih, vidno je odpadla barva s podbojev vrat,
oken, okenskih polic, klopi in radiatorjev«.
S 1. septembrom 2020 v tem delu šole ne smemo več izvajati pouka.

Predsednica se je ravnateljici zahvalila za obsežno predstavitev zatečenega stanja. Staršem je
predlagala, da pošlje Svet staršev OŠ Loka Črnomelj Ministru za šolstvo, znanost in šport
pismo. Predsednica Sveta šole, mag. Maja Kocjan, je pozdravila pobudo in predlagala, da se
pismu pridruži tudi Svet šole OŠ Loka Črnomelj.
Predsednica je prebrala osnutek pisma, ki ga je pripravila. Pismo so starši in predsednica
sveta šole še dopolnili. Vsi prisotni so bili enotnega mnenja, da je dovolj čakanja in da od
pristojnih zahtevajo jasne odgovore. V primeru, da jih ne dobijo v roku enega tedna, o tem
tudi obvestijo medije.
Vsebina poslanega pisma:

Spoštovani gospod minister, dr. Jernej Pikalo!
Na izredni seji sveta staršev, dne 9. 12. 2019, na kateri so bili prisotni starši,
predsednica Sveta šole OŠ Loka Črnomelj, ravnateljica in pomočnica ravnateljice,
smo sklenili, da vam napišemo pismo, v kakšnih materialnih pogojih poteka pouk
v šolski stavbi na Osnovni šoli Loka Črnomelj, in vas z njim prosimo, da pospešite
oz. preverite, zakaj pri projektu priprave na gradnjo šole projektna naloga še ni
zaključena. Naj vas spomnimo, da je junija 2018 neurje s točo še dodatno močno
poškodovalo streho na OŠ Loka Črnomelj, da je sedaj zaprta polovica stavbe,
zgrajene leta 1968. Minilo je eno leto in pol usklajevanj med občino in
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport , ki še do danes niso prinesla
odločitve in dala zelene luči za gradnjo.
Za uvod prilagamo povzetek iz nagovora ravnateljice Damjane Vraničar ob
začetku šolskega leta 2019/20 v šolski publikaciji:
»Šolsko leto smo pričeli z velikimi pričakovanji in le z enim vprašanjem. KDAJ BO
STEKLA GRADNJA? Tudi to šolsko leto bo pouk potekal na različnih lokacijah, saj
se bosta dva oddelka 4. razreda vozila na podružnično šolo Adlešiči, za dva
oddelka 5. razreda pa se bo pouk odvijal v prostorih Srednje šole Črnomelj. Že v
preteklem letu smo upali, da se bo gradnja šole pričela, a so birokratski mlini
podaljšali priprave. Junija 2018 je toča z neurjem hudo poškodovala stari del šolske
stavbe OŠ Loka Črnomelj, ki je v gradbenih načrtih v vsakem primeru namenjen za
rušenje. Med Ministrstvom za izobraževanje , znanost in šport ter Občino Črnomelj

potekajo usklajevanja glede normativov in stroškov gradnje. Le-ti morajo biti skladni
z zahtevami šolskega ministrstva in bodo odločilni pri financiranju deleža države in
občine pri tej naložbi. Na ministrstvu za šolstvo je v pregledu projektna naloga za
preprojektiranje obstoječe projektne dokumentacije. Po informacijah, pridobljenih s
strani ministrstva, bodo podali usklajene pripombe in predloge na projektno nalogo
predvidoma konec meseca avgusta. Glede na dogovor občine in ravnateljice šole
se predvideva začetek gradnje marca 2020. Interventna sredstva za gradnjo bo
prispevala država po sklepu vlade RS, nadstandard pa bo financirala občina. Svet
staršev je pred pričetkom šole na avgustovski seji podal sklep, ki so ga naslovili na
Občino Črnomelj, da se pospešijo postopki za pridobitev dovoljenj in čimprejšnji
pričetek gradnje.Za čas gradnje je dogovorjeno za nadomestne prostore v
Črnomlju, kjer bomo izvajali pouk in počakali na novo stavbo, ki naj bi jo zgradili v
dobrem letu dni. Iskreno si želim, da bi se naša pričakovanja in načrti uresničili.«

Na današnji seji je ravnateljica prisotne seznanila z ODLOČBO Zdravstvenega
inšpektorja RS, da se mora stari del šole sanirati do 31. 8. 2020. V obrazložitvi je
pojasnjeno, da stavba ne ustreza zdravstveno-higienskim zahtevam. Povedala
je, da vas je po e-pošti nemudoma seznanila z inšpekcijsko odločbo in da vašega
odgovora ni prejela.
Živimo v Sloveniji in Evropi, ki ima visoke standarde za izvedbo pouka.
Zdravstvena oporečnost bivanja naših otrok v OŠ Loka Črnomelj je sramota za
državo, saj bi po ustavi RS morali imeti vsi otroci enakovredne pogoje za šolanje.
Ravnateljica je povedala, da je bila že decembra 2015 z bivšo županjo na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in pri takratni ministrici ter je na
sektorju za investicije predstavila, v kako slabem in dotrajanem stanju je OŠ Loka
Črnomelj. V tistem času je bila projektna dokumentacija za gradnjo že v teku. Od
leta 2015 do 2018 se je izdelal projekt z načrti, marca 2018 je imela šola izdano
gradbeno dovoljenje.
Po neurju je šolo obiskal takratni predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar.
Obljubljeno je bilo, da se bodo priprave na novo gradnjo reševale urgentno.
Ravnateljica nam je pojasnila, da je bilo od tedaj v letu dni in pol več sestankov
in usklajevanj projekta za gradnjo med občino in šolskim ministrstvom, a da so
na vsakem sestanku podane nove pripombe s strani arhitektke – vodje projekta iz
sektorja za gradnje na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport.
Predsednica Sveta šole, ga. Maja Kocjan, je povedala, da je svet zavoda šole Vladi
RS in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sklep sveta zavoda o urgentni
pospešitvi pri pripravi postopka za začetek gradnje OŠ Loka Črnomelj prvič
poslal že 18. 10. 2018. Prav tako je svet zavoda 1. 10. 2019 poslal že drugi uradni
zahtevek o pospešitvi gradnje Vladi RS in Ministrstvu za izobraževanje, znanost
in šport, na katerega še do danes niso prejeli odgovora.

Že danes bi se morali preseliti iz stavbe, pričeti z gradnjo, ne pa čakati, da
odgovorni na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport zavlačujejo in vedno znova
iščejo napake oz. popravljajo projekt že eno leto in pol.
Ali kaj šteje uredba vlade, da se pomaga naši šoli? Tudi bivša ministrica, dr. Maja
Makovec Brenčič, je obljubila, da bo naredila vse, da bi pospešila priprave pri
uskladitvi projekta. Pričakovali smo, da se boste tudi vi držali svoje predvolilne
obljube in pomagali pri pripravah na projekt. Žal še vedno potekajo usklajevanja,
šola pa propada in pouk poteka v nemogočih razmerah. Le-to je ugotovila tudi
zdravstvena inšpektorica, zato apeliramo, da se čim prej uskladite v dobro naših
otrok.
Koliko časa še potrebujete za dogovore? Naši otroci se vsak dan pripeljejo v šolo
z avtobusi (68 % je vozačev), potem pa se morajo še dodatno odpeljati na 12 km
oddaljeno podružnično šolo Adlešiči.
Tudi naši otroci si zaslužijo toliko, kot imajo drugi otroci v slovenskih šolah.
Šolski parlament pripravlja pismo Varuhu človekovih pravic, v katerem ga želijo
seznaniti z neustreznimi pogoji, v katerih bivajo.
V roku enega tedna zahtevamo vaš pisni odgovor ali vabilo na pogovor, kjer
nam bo pojasnjeno, kje se je zataknilo in v kolikšnem času boste potrdili
projektno nalogo.
Če odgovora ne dobimo, imamo namen o stanju na naši šoli obvestiti medije,
saj smatramo, da se nas oz. naše otroke v tej državi obravnava kot
drugorazredne, saj smo po enem letu in pol na istem oz. slabšem izhodišču.

Črnomelj, 9. 12. 2019

Predsednica sveta staršev OŠ Loka Črnomelj:
Renata Lozar

Predsednica sveta šole OŠ Loka Črnomelj:
mag. Maja Kocjan

Poslano v vednost:
Občina Črnomelj – župan Andrej Kavšek
Predsednik Vlade RS – g. Marjan Šarec
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Predstavniki staršev oddelčnih skupnosti OŠ Loka Črnomelj:
-

Podpisi prisotnih staršev

Člani sveta šole OŠ Loka Črnomelj:
-

Podpisi članov sveta šole

Glasovanje: 26 prisotnih, 26 ZA, nihče PROTI, nihče VZDRŽAN.
Sklep 2: Pismo za Ministra za šolstvo, znanost in šport se odpošlje v torek, 10. 12. 2019.

Točka 3: Pobude in predlogi
Starši so se ponovno dotaknili prevozov. Predsednica je povedala, da je bila v stiku s
prevoznikom. Le-ta je glede stanja na avtobusu rekel, da je potrebno z otroki se pogovoriti,
da res vstopajo na avtobus pri OŠ Loka in pa takrat, ko imajo konec pouka in ne takrat, ko se
jim zdi in imajo še druge aktivnosti. Glede zamujanja, je prevoznik rekel, da res se kdaj zgodi
kakšna zamuda, vendar se trudijo biti točni.
S starši smo se dogovorili, da se je glede prevozov potrebno pogovarjati z otroki in pa tudi,
da je treba spremljati dogajanje pri dovozu in razvozu.
Sestanek je bil zaključen ob 1830.
Zapisala: Sonja Malnarič

