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1. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
n/r, pošt. gña. Jadranka Kosor,
- predsjednica 2. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
n/r: pošt.gosp. mr.sc.Božidar Pankretić
- potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva3. MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
n/r: pošt. gosp.Dr. sc. Radovan Fuchs
- ministar znanosti, obrazovanja i športa
4. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
n/r: pošt. gosp.mr.sc. Stjepan Kožić
- župan –
5. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
n/r: pošt.gosp. Rudolf Vujević
- zamjenik župana -

Predmet: Nesreća školskog autobusa u Dijanešu 10.05.2010 - Zahtjev za
hitnim izdavanjem pozitivnog mišljenja za osnivanje OŠ Rakovec
- traži se Poštovani,
Vjerujem da ste upoznati sa nesrećom koja se dogodila dana 10. svibnja 2010.
godine u 14 sati, u mjestu Dijaneš, kada je u potpunosti izgorio školski autobus u
kojem se nalazilo dvadesetak učenika – mahom iz područja općine Rakovec.
Zahvaljujemo Bogu da je sve prošlo bez teških i tragičnih posljedica, no psihičke
posljedice za djecu i njihove roditelje bit će dugotrajne.
Dugi niz godina općina Rakovec upozorava na neodrživo stanje i energično zahtjeva
povratak osmogodišnje škole Rakovec, koja je 1979. godine naprasno ukinuta.

I upravo sada, kada je konačno pripremljeno sve da bi se stvorili uvjeti za nastavu:
•
•
•
•
•
•

dobivena suglasnost osnivača škole – grada Vrbovca i školskog odbora I OŠ
Vrbovec za odvajanjem,
izrañeni projekti za dogradnju postojeće zgrade uz suglasnost Ministarstva
znanosti i obrazovanja,
dobivena grañevinska dozvola,
okončan postupak za javnu nabavu,
OŠ Rakovec uvrštena u mrežu škola Zagrebačke županije ,
zatvorena financijska konstrukcija u kojoj sudjeluju županija i općina Rakovec,

Ministarstvo prosvjete odbija Zagrebačkoj županiji dati pozitivno mišljenje za
osnivanjem škole, koja bi mogla proraditi u jesen sljedeće godine.
Istina je, to ne bi bila megalomanska škola sa nekoliko tisuća djece, ali moramo
znati da 150 učenika s područja Rakovca:







godišnje prevale 15.566 km ( 86 km/dan)
Na putu provedu 452,5 sati (18,85 dana)
Ujutro za jutarnju smjenu ustaju izmeñu 5:00 i 6:00 sati
Navečer poslije večernje smjene vraćaju se kući oko 21:00 sat
su premoreni i u stalnoj opasnosti
Roditelji su zabrinuti

Ne možemo prihvatiti ideju da su životi naše djece taoci krize, odnosno novca
potrebnog za nekoliko nastavnika. Ne možemo prihvatiti pokušaje da politika
ponovno zatire život na selu, a stvara velike mega centre. Ne možemo
prihvatiti razmišljanje da naša djeca imaju cijenu.
NE, NAŠA DJECA NEMAJU CIJENU.
Jedan novi autobus košta koliko i dogradnja naše škole. Godišnja ušteda na gorivu
bila bi dovoljna da se isplate plaće nekoliko nastavnika i tehničkog osoblja potrebnog
za odvijanje nastave.
Sada će za sve biti kriv prijevoznik, a dali je to baš tako?
Ne umanjujući njihovu odgovornost, svjesni smo da će se nesreće i dalje dogañati
jer promet ima znak jednakosti sa opasnosti.
Upitno je samo koliko će vremena proći do druge tragedije i dali će svi biti živi.
TKO ĆE IMENOM I PREZIMENOM PREUZETI ODGOVORNOST I REĆI DA JE
MLADI ŽIVOT ILI ŽIVOTI ŽRTVOVANI RADI NEKOLIKO STOTINA TISUĆA
KUNA POTREBNIH DA SIGURNIJE PROVEDU DJETINJSTVO I SVOJE
ŠKOLOVANJE?
Naši elaborati o opravdanosti povratka škole nalaze se u Ministarstvu znanosti i
obrazovanja.

Zahtjev Zagrebačke županije za izdavanjem pozitivnog mišljenja za osnivanje škole
Rakovec nalazi se u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Novac za gradnju osigurala je Zagrebačka županija i općina Rakovec.
Trebamo samo još jedan mali napor – komad papira sa pozitivnim mišljenjem.
TKO JE NA POTEZU?

U ime rakovečke djece, njihovih roditelja, članova općinskog Vijeća i svoje osobno
ime iskreno,

OPĆINSKI NAČELNIK:
Branko Herček, bacc.ing.admin.chris.

