Spoštovani!
Obveščamo vas, da smo se predstavniki staršev, Dijana Sušnik, Rado Kunavar, Robert Makarin
in Nataša Bukanovsky Kosi, v četrtek, 28.10.2021, udeležili sestanka na Občini Moravče, v
zvezi z rušenjem in gradnjo prizidka k šoli. Na sestanku so bili prisotni predstavniki občinske
uprave, nekateri občinski svetniki ter ravnatelj šole Matej Žist in pomočnica ravnatelja Petra
Peterka.
Namen sestanka je bil, da se predstavnikom staršev omogoči vpogled v projektno
dokumentacijo ter da pridobimo odgovore na nekatera vprašanja, ki so na zadnji seji Sveta
staršev ostala neodgovorjena.

V nadaljevanju povzemamo pridobljene odgovore po tematskih sklopih:

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Ugotavljamo, da nam je bila na vpogled dana naslednja dokumentacija:
-

-

DIIP, PIZ in IP,
(https://www.moravce.si/Files/TextContent/91/1598871593839_To%C4%8Dka%203
%20Potrditev%20DIIP,%20PIZ,%20IP%20za%20projekt%20adaptacije%20in%20%C5%
A1iritve%20O%C5%A0%20Jurija%20Vege%20Morav%C4%8De.pdf )
študija za izvedbo nameravane investicije – z njo razpolagajo,
sklep o začetku postopka - z njim razpolagajo,
pravnomočnost gradbenega dovoljenja - z njim razpolagajo,
sklep o dodelitvi sredstev s strani MIZŠ - je pod odložnim pogojem vezano na sprejetje
proračun RS za 2022 in 2023,
sklep o dodelitvi sredstev s strani EKO sklad-a – iz predložene dokumentacije na
sestanku je bila vidna pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude EKO
sklad-a. Sredstva bodo občini na razpolago, ko bo na EKO sklad predložila
dokumentacijo v roku, ki je določen v pogodbi, (celotna projektna dokumentacija,
dokazilo o plačilu izvedenih del in pridobljeno uporabno dovoljenje) in takrat bo izdana
dokončna odločba o izplačilu.

Ugotavljamo, da nam naslednja dokumentacija ni bila dana na vpogled, saj po navedbah
direktorja občinske uprave še ni na voljo:
-

dokumenti iz katerih izhaja dokazilo o zadostnih lastnih sredstvih – iz predložene
dokumentacije na sestanku le to ni izhajalo,
zavezujoča izjava banke o odobrenih sredstvih za izvedbo projekta – iz predložene
dokumentacije na sestanku le to ni izhajalo,
garancija izvajalca – do dneva sestanka še ni bila predložena, rok za predložitev
29.10.2021,
pogodba za izvedbo strokovnega in gradbenega nadzora – ni bila predložena na vpogled,
načrt prometne ureditve – ni bil na razpolago,
terminski načrt – ni bil na razpolago,

-

načrt razgradnje/odstranitve dela objekta – ni bil na razpolago,
načrta prometne ureditve – ni bil na razpolago,
popisa nevarnih gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest – ni bil na razpolago.

Pristojni so obljubili, da bodo dokumentacijo, ki se nanaša na izvedbo del predložili v
najkrajšem možnem času, in jo posredovali ravnatelju OŠ Jurija Vege Moravče. Dogovorili
smo se, da se po prejemu navedene dokumentacije, skliče skupni sestanek in doreče konkretne
ukrepe za varnost in zdravje otrok v času rekonstrukcije šole.
Glede prometnega režima ter poteka rušitve so pristojni navajali idejne rešitve, vendar pa
konkretnih načrtov in celovite rešitve na sestanku ni bilo pripravljene.

SREDSTVA ZA IZVEDBO PROJEKTA
Direktor občinske uprave nam je na sestanku osebno zagotovil, da so na razpolago zadostna
sredstva za izvedbo projekta. Vprašanje razpoložljivosti sredstev sicer ni v pristojnosti
predstavnikov staršev, temveč župana in občinskih svetnikov. Seveda pa smo starši upravičeno
zaskrbljeni, če zadostnih sredstev ne bi bilo na voljo in bi se gradnja posledično zavlekla ali
celo ustavila.

OPERATIVNI UKREPI ZA ZAGOTOVITEV NEMOTENEGA POUKA
IN VARNOSTI
Ravnatelja pozivamo, da po prejemu terminskega načrta čim prej pripravi plan operativnih
ukrepov, za zagotovitev čim bolj nemotenega pouka v šoli in programov v vrtcu, ter za
zagotovitev varnosti in zdravja vseh otrok in staršev, ki se bodo nahajali na območju šole in
vrtca. V pripravo plana naj se vključi pooblaščeno osebo za varnost in zdravje pri delu. Plan
naj ravnatelj čim prej predstavi, tako svetu staršev, kot svetu zavoda šole, povzetek plana pa
vsem staršem.

PROMETNI REŽIM
Pojasnjeno nam je bilo, da naj bi predvidoma za starše otrok v času rušenja in gradnje potekal
nemoteno, kot običajno, dvosmerno, po običajni poti. V času, ko otroci prihajajo v šolo in
odhajajo iz šole, na šolski poti oz. cesti ne bo prisotnih tovornjakov. Tovorni promet za
gradbišče naj bi sicer potekal enosmerno, skozi Moravče, mimo šole in nazaj preko mostu ter
ob Drtijščici. Ravnatelja na tem mestu pozivamo, da poskrbi za ustrezno poučitev vseh otrok o
previdnosti na cesti ter o dejstvu, da bo na odseku okoli šole povečan promet tovornih vozil.
Ravnatelj naj opozori tudi vse starše otrok, da se naj o tem pogovorijo s svojimi otroci.
Ostajajo naslednja odprta vprašanja:
-

jasno je treba definirati režime kamionskega prometa, gradbišča in prometa
prihodov/odhodov otrok,

-

-

-

glede na to, da se v cesto na Vegovi ulici ne posega, še vedno ostaja problematika
srečanja osebnih in tovornih vozil zaradi ozkega cestišča, se nemalokrat vozilo
umakne na pločnik, po katerem hodijo otroci,
šport bo organiziran v prostorih Kulturnega doma Moravče, kar pomeni, da sta
na cestišču vsako uro dva razreda otrok tudi v času, ko bodo na cesti
tovornjaki. (Otroci torej ne bodo na cesti le ob prihodu in odhodu iz šole),
kako bo zagotovljeno glede varnosti na cesti v zimskih razmerah?

ČAS IZVEDBE RUŠITVENIH DEL
Na izrecno zahtevo staršev, bo izvajalec vsa rušitvena dela izvajal izven časa, ko so v šoli in
vrtcu prisotni otroci. Ravnatelj je zagotovil, da bodo po potrebi organizirane aktivnosti za
otroke izven lokacije šole in vrtca oz., da bo v tem času organiziran pouk na daljavo.

ODSTRANITEV AZBESTA
Na izrecno vprašanje staršev, so nam tako direktor občinske uprave in nadzornik s strani občine
zagotovili, da bodo ves material, ki vsebuje azbest, odstranili skladno s predpisi tako, da ne bo
prišlo do kontakta otrok z azbestom. Vsa ta dela se bodo izvajala, ko na lokaciji ne bodo prisotni
otroci.

Predlogi in odprta vprašanja s strani staršev:
-

-

natančno definiranje terminskega plana odkrivanje strehe in rušitvenih del,
ko se odstranjujejo azbestni elementi, naj bodo otroci odmaknjeni od možnosti
vdihavanja prašnih delcev, med procesom odstranjevanja azbestnih elementov
morajo biti okna zaprta, prezračevanje ugasnjeno,
predlagamo spiranje okenskih polic in okvirjev po končanih delih odstranitve
azbestne kritine,
jasno je potrebno definirati ali je edini produkt azbestna kritina oz. ali obstaja na
objektu, ki se ruši še kateri element iz azbestno cementnih izdelkov

VARNOST OTROK GLEDE GRADBIŠČA
V zvezi z varnostjo otrok v bližini gradbišča, bo zagotovljena ograja, vendar se ravnatelja
poziva naj poskrbi za ustrezno informiranje otrok in staršev o nevarnostih glede gradbišča, ki
je lahko zelo privlačno za otroke.

Predlogi staršev:
- ograja mora zadostiti varnost otrok, ker se bo gradbišče nahajalo na območju šole
in vrtca,
- starše otrok, ki živijo v bližini šole naj ravnatelj posebej opozori na pazljivost, da
otroci izven časa pouka ne bodo zahajali na območje gradbišča, saj je to lahko za
njih izredno nevarno,

-

potrebno bi bilo določiti ukrepe, ki bodo zagotavljali preprečitev nekontroliranega
vstopa na gradbišče.

POZIV RAVNATELJU ŠOLE
Strinjati se moramo s trditvijo direktorja občinske uprave, da imamo predstavniki staršev
neposredno povezavo z ravnateljem šole, ne pa z občinsko upravo.
V sled navedenemu, pozivamo ravnatelja, da poskrbi za ažurno, jasno in frekventno
komunikacijo vseh potrebnih informacije v zvezi z operativno izvedbo projekta, rušenja in
gradnje, ki so pomembne za starše. Ravnatelj naj prevzame aktivno vlogo in vnaprej pridobi
vse potrebne informacije, oz. jih pridobi v najkrajšem roku od prejema vprašanja ali poziva
staršev. Občini naj posreduje tudi odprta vprašanja in predloge z rešitvami podane s strani
staršev.
Še posebej pa izpostavljamo naslednja področja in informacije o katerih mora ravnatelj
obvestiti ne le Svet staršev in Svet zavoda, temveč vse starše tako šolskih kot vrtčevskih otrok:
-

terminski načrt gradbenih del,
prometni režim v času rušenja in gradnje,
varnostni ukrepi za zagotovitev varnosti naših otrok in za zaščito njihovega zdravja
(tukaj izpostavljamo predvsem prisotnost azbesta),
operativni ukrepi za čim bolj nemoteno izvedbo pouka in vrtčevskih programov.

Prosimo vse starše, da morebitna ostala vprašanja naslovijo neposredno na predstavnike staršev,
mi pa jih bomo posredovali ravnatelju.
Lepo vas pozdravljamo,

Dijana Sušnik
Rado Kunaver
Robert Makarin
Nataša Bukanovsky Kosi

