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Predstavniki razredov PŠ Utik 

Starši otrok v PŠ Utik in otrok Oddelka Utik Vrtca Škratek Svit Vodice 

Člani sveta staršev in ostali občani 

Župan občine Vodice, Aco Franc Šuštar 

Občinski svet 

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice 

PETICIJA 

Spoštovani g. župan, spoštovani člani sveta občine Vodice, 

podpisani na vas naslavljamo peticijo za smiselno ureditev prostorov, ki so nastali dostopni s prenehanjem delovanja 

trgovine v Kulturnem domu Utik. 

Po načrtih, ki so prišli v javnost, je razvidno, da je Osnovna šola Vodice postala premajhna in bi zato v podružnični šoli 

odprla še četrti oddelek. Starši smo tako odločitev pozdravili in se je tudi veselimo. Vendar pa se s trenutno odločitvijo, da 

se v izpraznjene prostore namesti novi oddelek šole, absolutno ne strinjamo in ji tudi odločno nasprotujemo. 

Vsi namreč vemo, da je ta rešitev začasna, ravno tako kot je bila začasna umestitev dodatnih oddelkov vrtca v podružnični 

šoli Utik v letu 2008. Do trajne rešitve bo preteklo še nekaj let, zato se nam zdi neodgovorno in skrajno nerazumno, da 

občinska uprava v nove prostore ne razporedi najmlajših otrok iz vrtca. 

Prednosti je precej več kot slabosti. Glede na 12. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 

opremo vrtca, morajo biti otroci prvega starostnega obdobja v pritličju, česar sedanja razporeditev ne omogoča. Občinska 

uprava to pomanjkljivost sedaj lahko elegantno odpravi. Najmlajši otroci, ki sploh še ne znajo hoditi, morajo za izhod prečiti 

več setov stopnišč, kar bi ob izrednih razmerah (požar, potres) lahko bilo usodno, in vsi se zavedamo, da bi prav vodstvo 

vrtca in občinsko vodstvo nosilo vso pravno in kazensko odgovornost. Razpoložljivi prostori se nahajajo v pritličju, so 

prostorni in z že urejenimi klančinami. V pritličju so urejene tudi sanitarije, ki so dostopne preko telovadnice. 

Prostore sedanje učilnice z najmlajšimi bi šola tako lahko uporabila za dodatni, četrti razred. Glede na pravkar zaključeno 

prenovo vrtca v Vodicah se nam zdi smiselno, da podružnično šolo Utik vsi skupaj prvenstveno dojemamo kot šolo in ne kot 

vrtec. Na podružnični šoli Utik se je sedaj potrebno usmeriti v primemo nastanitev četrtega razreda, zato vsakršne apetite 

vodstva vrtca po dodatnih pridobitvah odločno zavračamo. Menimo, da se mora v sedanji situaciji vrtec prilagoditi šoli in ne 

obratno. 

V upanju, da bo prevladal zdrav razum nad težnjami posameznikov, še enkrat pozivamo vodstvo Občine Vodice, da 

trenutno začasno rešitev namestitve učencev ponovno preuči. 

Ker občina Vodice ni župan in občinska uprava, občina Vodice smo ljudje, občani, ki tukaj živimo in ki smo vodenje občine 

zaupali županu in občinski upravi. S to peticijo zahtevamo, da se nam prisluhne in zahtevamo, da se nastali problem tudi 

reši v skladu z našimi pričakovanji. 

S spoštovanjem in v pričakovanju prave rešitve, 

Priloženih je 57 podpisov. 

 


