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Številka: 011-01/2007-016
Datum: 10.10.2007

Zadeva: Zapisnik 2 . izredne seje Občinskega sveta Občine Vodice,
ki je bila v ponedeljek, 1.10. 2007 ob 19.00 uri v sejni sobi,
Kopitarjev trg 1, Vodice
PRISOTNI:
občinski svetniki: Janez Bilban, Tone Logar, Roman Černivec, Mojca Ločniškar,
Jože Rozman, Mateja Gubanc, Miha Bergant, Peter Podgoršek, Primož Rebolj,
Leopoldina Kranjec, Franc Seršen, Anton Kosec, Aco Šuštar, Alojzij Kosec;
župan: Brane Podboršek;
občinska uprava: Rado Čuk;
zunanji sodelavci: Ivana Bizjak - ravnateljica
občani: Aleš Prusnik, Janko Kranjec, Bernarda Kokalj, Tomaž Špenko, Miha
Podgoršek, Andrej Korelc ;
mediji: Alenka Jereb - Kopitarjev glas;
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Razrešitev problematike PŠ Utik
3. Sklep o pomoči Občine Vodice prizadetim v neurju
4. Odlok o poimenovanju ulice /hitri postopek/

1. Potrditev dnevnega reda
Župan je predstavil predlog dnevnega reda in pojasnil razloge za sklic izredne seje.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.
2i.1.1. SKLEP: Predlagani dnevni red za 2. izredno sejo se potrdi.
Za sklep jih je glasovalo 14.
2. Razrešitev problematike PŠ Utik
Župan je predstavil problematiko podružnične šole Utik (PŠ). Poudaril je, da gre pri
tem vprašanju za otroke in ne za starše. Povedal je, da sta se sestala Odbor za
družbene dejavnosti ter Odbor za varstvo javnih dobrin ter sprejela določene
usmeritve in sklepe.
V zgodovini PŠ je prišlo že do raznih sprememb: bila je že 4 letna OŠ, nato so bili 3
razredi osemletke, z uvedbo devetletke poteka program prve triade, v tekočem šol.l.
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pa zaradi premajhnega števila vpisanih poteka le en samostojni in en kombiniran
oddelek.
Pred začetkom šol.l. so bili starši seznanjeni z nastalo problematiko. Zagotovljeni so
ustrezni strokovni kadri za izvedbo kombiniranega oddelka. Šola je pripravila
program v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa
osnovne šole (Uradni list RS št. 57 z dne 29.6.2007). Po pričetku pouka pa se je
zgodila iniciativa staršev, ker bi občina in šola naj ne upoštevali pravilnika.
Prva se je v razpravo vključila Mojca Ločniškar in tudi za zapisnik posredovala
naslednje besedilo: »Svetniki Nove Slovenije in SDS smo se odločili, da podpremo
prizadevanja staršev, da se v PŠ Utik izvajata ločena oddelka 1. in 2. razreda
osnovne šole. Razlogov za takšno odločitev je veliko: Prvič: Župan g. Brane
Podboršek se je pred nami svetniki že izjavil, da je občina Vodice do otrok prijazna
občina, zaradi česar upravičeno pričakujemo, da boste naš predlog podprli tudi
pozicijski svetniki in svetnice, pri tem mislim predvsem na g. Toneta Kosca, ga.
Kranjec in g. Seršna, ki prihajate iz utiškega okoliša. Drugič: Starši so bili o tem, da
se bo v šol. letu 2007/08 izvajal kombinirani pouk seznanjeni zelo pozno šele
konec avgusta – torej tik pred začetkom pouka. Tretjič: Skrbi nas, da se bodo starši
sedanjih in bodočih prvošolcev drugo leto odločili in svoje otroke vpisali oz. prepisali
v OŠ Vodice, kar bi pomenilo začetek konca PŠ Utik. Četrtič: Uvedba kombiniranega
pouka bi bila smiselna, v kolikor bi demografska slika kazala, da bo otrok za čiste
oddelke konstantno premalo. V primeru PŠ Utik ni tako - trem številčno šibkejšim
generacijam bodo sledile močnejše, zato odločitev za kombinirano poučevanje ni
dobra odločitev. Po izkušnjah učiteljev, je potrebno za poučevanje v kombiniranih
oddelkih vložiti veliko več napora in iznajdljivosti ter preizkušanja različnih metod
kombiniranja. Glede na to, da OŠ Vodice ima kadrovske vire, da lahko izvaja ločen
pouk za 1. in 2. razred, apeliramo na vse svetnice in svetnike, da naš predlog
podprete. Petič: Normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole, na
katere se kar naenkrat tako togo sklicujeta tako občina Vodice in kot vodstvo šole, v
tem konkretnem niso zavezujoči. Izvajanje dveh ločenih oddelkov je povsem
legitimno in mu ministrstvo ne nasprotuje, potrebno je le to, da se manjkajoča
sredstva zagotovijo iz proračuna občine Vodice. Šestič: Občina Vodice se tudi v
preteklosti ni držala normativov, na katere se danes tako sveto sklicuje. Kljub temu,
da je bil normativ za 1. razred devetletke pol vzgojiteljice na oddelek, je občina iz
proračuna zagotovila še drugo polovico in tako zagotovila, da je bila vzgojiteljica
prisotna ves čas pouka. Odločitev je bila vsekakor na mestu, občino pa je stala 3
krat več, kot bi stalo zagotavljanje dveh ločenih oddelkov v Utiku. Ministrstvo se je
namreč odločilo, da bo plačalo še dodatne štiri ure specifik, kar pomeni, da mora
občina plačati le še 6 ur učiteljice – to je 27% delovnega časa, kar bi občino stalo
okoli 6.700 evrov letno ali okoli 1.600.000 SIT. Če prištejemo še oddelčne materialne
stroške, ki stanejo letno 858,15 evra, potem je ocena finančnih posledic naše
odločitve slabih 7.600 evrov za eno šolsko leto oz. okoli 22.800 evrov za tri šolska
leta – kar je več kot pol manj, kot je občina v letu 2006 porabila za obveščanje
občanov. Sedmič: Kombiniran oddelek 1. in 2. razreda PŠ Utik je z 19 otroki velik
oddelek - večji kot čisti oddelki v Vodicah. Po podatkih, ki jih imam za preteklo
šolsko leto, je obiskovalo kombinirane oddelke le dobrih 3% vseh otrok v Sloveniji. V
kombinirane oddelke, velikosti od 19 do 22 otrok pa je bilo vključenih zgolj 0,4% vseh
otrok. Na drugi strani pa smo imeli v preteklem šolskem letu v Sloveniji 221 čistih
oddelkov z 10 in manj učenci.
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Osmič: Prostorska stiska vrtca ni opravičljiv razlog za ukinitev dveh ločenih
oddelkov v PŠ Utik iz vsaj dveh razlogov: a) Občina Vodice lahko že danes vzame za
potrebe vrtca v najem prostore v Zapogah, v katerih so v preteklosti jaslični oddelki
vrtca Vodice že delovali. Prostori so bili županu že večkrat ponujeni v najem; b) V isti
stavbi kot je PŠ Utik, so novi in neizkoriščeni prostori komunalnega podjetja, ki
občini prinaša izgubo, zato je nemoralno, da se našim šoloobveznim otrokom
odvzema prostor in se jih na ta način prisiljuje v kombinirani pouk ter odvzema
pravica do izenačenih pogojev izobraževanja z ostalimi otroki v občini. Devetič: Kar
nekaj občin je v Sloveniji, ki s svojimi sredstvi pripomorejo, da pouk poteka namesto
v kombiniranih oddelkih v čistih oddelkih - naj omenim samo primer občine Kobarid
in občine Kuzma. Desetič: Občina Vodice je v letu 2006 porabila samo za prireditve
in zabave ob občinskem prazniku preko 8 milijonov tolarjev, kar je veliko več, kot bi
občino stalo zagotavljanje čistih oddelkov pouka v PŠ Utik v vseh treh šolskih letih.
Enajstič: Občina Vodice v letu 2006 ni poskrbela, da bi se v proračunu občine Vodice
znašlo plačilo komunalnega prispevka od izgradnje 21 hiš v Pustnicah, ki se šteje v
več stotisočih evrih. Ob vsem tem so kakršnikoli poskusi očitkov, da je izvajanje dveh
ločenih oddelkov v PŠ Utik predrago ali kako drugače neracionalno, neokusni.
Aco Šuštar je županu očital, da se je sam odločil za tak ukrep v Utiku in predlagal,
naj se zagotovijo sredstva da ostanejo oddelki ločeni. Če se bo vrtec vselil v
dosedanje učilnice, jih bo petem težko ponovno izprazniti.
Roman černivec je menil, da finančni vidik te odločitve ni predmeten in ne bi smel biti
problematičen.
Župan je zavrnil očitek, da bi kakorkoli odločal kako bo organiziran pouk v šoli, zavzel
pa se je, da bi se občinska politika umaknila iz šole.
Aco Šuštar je navedel določilo 44. člena Pravilnika, ki dopušča sistemizacijo v
večjem obsegu kot je določeno z normativi in standardi.
Ravnateljica Ivana Bizjak je poudarila, da so določbe Pravilnika pomembne, še bolj
pa dobrobit otrok. Zatrdila je, da je to najbolj v ospredju. V nadaljevanju pa je
predstavila potek priprave in letošnji vpis v prvi razred PŠ Utik. Pravilnik je bil
uveljavljen dokaj pozno, zato je bilo prek poletja starše nekoliko težje zbrati in jih
informirati z nastalo situacijo. Predstavila je normative za samostojne oddelke. Od
generacije 12 šol. obv. otrok sta dva odšla v Ljubljano, dva sta se vpisala v matično
šolo Vodice, ko pa so za kombiniran oddelek izvedeli starši sta še dva otroke vpisala
v Vodice. Zato jih ostaja le 6, kiar je premalo za samostojni oddelek. Predstavila je
nekatere pomanjkljivosti, pa tudi prednosti kombiniranega oddelka za tako majhno
število otrok (socialni, družabni, razvojni…) Zagotovila je zelo kvaliteten strokovni
kader.
Anton Kosec je na podlagi lastnih izkušenj, PŠ Utik ocenil kot dobro šolo, ki se je ne
sme ukiniti, saj predstavlja tudi močan povezovalni element med prebivalci nekdanje
KS. Menil pa je, da v tekočem šol. letu glede na število otrok ni primerno vzpostavljati
ločenega oddelka. Predvsem iz pedagoško socialnega vidika je primernejše imeti
kvaliteten kombiniran oddelek. Škodljivo bi bilo posegati v že vzpostavljen proces in
skupino razdruževati. Predlagal je, da se pristopi k čim širšemu delovanju vrtca, saj
bo to največje zagotovilo, da bodo otroci nadaljevali osnovno šolo v Utiku in s tem
zagotovili da PŠ živi. Občina naj zagotovi sredstva za rekonstrukcijo zgradbe, šola
pa mora pristopiti k promocijski dejavnosti PŠ.
Bernarda Kokalj je kot ena izmed staršev predstavila svoj pogled na nastalo
problematiko in dogajanje v zadnjem mesecu. Kot ravnateljica srednje šole z 20
letnimi pedagoškimi izkušnjami je predlagala uvedbo nadstandarda in sicer tako, da
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bi otroci nekatere predmete združevali (npr. glasbeni pouk, telesna vzgoja ipd.),
druge med katerimi so gotovo slovenščina, matematika ipd. pa imeli posebej. Po
njenem mnenju, bodo socialno otroci res pridobili, učno pa ne. Še posebej ne drugi
razred. Kot moteče je navedla naselitev vrtca v prostore, namenjene šolskemu
pouku. Po njenem mnenju »razdružitev« kombiniranega razreda tudi po enem
mesecu pouka ne bi negativno vplivala na učni proces. Menila je, da se je kljub
normativom potrebno vedno znova pogajati, saj nikakor ne gre za starše ampak za
otroke in možnost kvalitetnega pouka.
Ravnateljica je posredovala informacijo o zagotovitvi dveh strokovnih delavcev, ki
povsem ustrezata realizaciji kombiniranega oddelka. Zavrnila je tudi očitek, da
priviligira vrtec pred PŠ, saj se dobro zaveda kaj je dobro učno okolje, za vrtec v tem
šol. l., pa so prostori potrebni od februarja do junija. Povedala, je tudi, da jih je
obiskal podsekretar Zupančič, potrdil ustreznost ukrepanja glede na Pravilnik, prav
tako pa tudi primernost razpoložljivih prostorov za kombiniran pouk.
Andrej Korelc starš učenke drugega razreda v PŠ Utik, nastalo situacijo ocenil kot
stresno. Kombiniran oddelek tudi promocijsko ne deluje dobro glede na tiste, ki se
bodo vpisovali v prihodnje. V ločenih oddelkih vidi veliko prednost tudi zaradi
medsebojnega seznanjanja in povezanosti s starši.
Mojca Ločniškar je menila, da so bili normativi vedno predmet obravnave in da je
občina pogosto podprla nadstandardne rešitve. Kot pomenljiv podatek je navedla, da
je v Sloveniji le 0,4% kombiniranih oddelkov z 19 otroki kolikor jih je v Utiku, kar kaže
na drugačne rešitve. Obžalovala je, da ni bila seja občinskega sveta sklicana že sredi
poletja, saj bi tako ravnateljica imela ustreznejše smernice, za nadaljnje ukrepanje.
Župan je Pravilnik ocenil kot napačen in prenagljen, saj očitno glede na nastalo
situacijo neustrezno rešuje nastalo problematiko. Glede nadaljnje usode PŠ Utik je
bil mnenja, da le predhodni vpis v vrtec zagotavlja nadaljnje obiskovanje PŠ. Glede
vselitve vrtca v izpraznjen razred je povedal, da je to posledica ne pa vzrok
kombiniranemu oddelku. Občina nadstandardnem programom namenja veliko
pozornosti in sredstev, saj se zaveda, kako velika vrednota je izobrazba. Zato se je
sestal Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za varstvo javnih dobrin, ki pa
sklepov, predlaganih s strani pobudnikov izredne seje, nista podprla. Predlagani so
trije na novo oblikovani sklepi, ki zagotavljajo daljnoročno reševanje problematike PŠ
Utik.
2i.2.1. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice potrjuje predlog, da se v šolskem letu
2007/08 ter v naslednjih dveh šolskih letih zagotovijo finančni in prostorski pogoji za
delovanje samostojnih oddelkov 1., 2. in 3. razreda PŠ Utik.
Za sklep jih je glasovalo 5, proti 9.
2i.2.2. SKLEP: Občinski svet Občine Vodice zadolžuje župana ter občinsko upravo,
da z namenom ohranitve PŠ Utik ter zagotovitve kvalitetnega poteka izobraževanja
tako na matični kot na podružnični šoli, skupaj z vodstvom OŠ Vodice spodbudijo
starše iz okoliša PŠ Utik, da v bodoče svoje otroke vpisujejo v podružnično šolo.
Za sklep jih je glasovalo 5, proti 9.
2i.2.2. SKLEP: Na podlagi 18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št.
49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in
odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-250/98) Občinski svet Občine Vodice
sprejem naslednji sklep:
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1.
Občina Vodice priporoča OŠ Vodice, da z raznimi, tudi promocijskimi
aktivnostmi predstavlja vsebino dejavnosti PŠ Utik in pomembnost delovanja
le-te staršem in širši javnosti, kar naj bi posledično vzpodbujalo starše iz
okoliša PŠ Utik in morda tudi iz nekaterih oddaljenih krajev okoliša matične
šole, da bi otroke vpisovali v PŠ Utik.
2.
Občina Vodice naj pred začetkom šolskega leta 2008/09 in tudi pred začetkom
vsakega naslednjega šolskega leta skupaj z OŠ Vodice pravočasno ponovno
preveri finančne in prostorske možnosti za vzpostavitev samostojnih oddelkov
v PŠ Utik v primeru ustrezno večjega števila vpisa otrok v prvi razred.
3.
Občina Vodice naj dolgoročno vzpostavi prostorske možnosti (z dodatno
rekonstrukcijo Doma krajanov Utik – z izdelavo mansarde nad dvorano) za več
oddelkov vrtca in samostojne oddelke šole. Največje zagotovilo za dolgoročen
obstoj PŠ Utik bo namreč kontinuiran prehod večine otrok iz utiškega vrtca v
prvi razred PŠ Utik.
Za sklep jih je glasovalo 10, proti 1.
3. Sklep o pomoči Občine Vodice prizadetim v neurju
Župan se je v uvodu predstavitve točke najprej zahvalil članom gasilskih društev, ki
so nesebično in velikodušno odšli na poplavljeno območje v Železnikih in tam
pomagali domačinom.
Predstavil pa je tudi pobudo Skupnosti občin Slovenije, da bi vsaka občina prispevala
po 1 € na prebivalca, za pomoč poplavljenim. Razprave ni bilo.
2i.3.1. SKLEP: Na podlagi 75. člena Statuta (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96,
31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98, 15/04, 6/05 in odločba Ustavnega
sodišča RS, št. U-I-250/98) Občinski svet Občine Vodice sprejme naslednji
sklep: Občinski svet Občine Vodice podpira pobudo Skupnosti občin Slovenije,
da za namen sanacije škode po neurju v tednu med 17. in 21. septembrom
2007, Občina Vodice donira 4000 € na namenski TRR Skupnosti občin
Slovenije odprt pri NOVI KBM d.d. št. 04515 – 0001385183.
Za sklep jih je glasovalo 15.
4. Odlok o poimenovanju ulice (hitri postopek)
Župan je pojasnil, da gre za poimenovanje ulice v novem naselju, ki ga gradi Projekt
21 d.o.o., da je nekaj hiš že vseljenih, ter da priseljenci zaradi pridobitve dokumentov
na ustreznem naslovu prosijo za potrditev predloga in da gre za ulico Pod borovci.
Razlogi za izbrano ime so bili podani v obrazložitvi odloka, ki se sprejema po hitrem
postopku.
Roman Černivec je nasprotoval sprejemanju odloka po hitrem postopku ter predlagal
naj Občina pred sprejemom tega odloka reši še nekaj pomembnih in velikih zadev, ki
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ostajajo odprte in da je sedaj pravi čas, da se s Projektom 21 razčistijo zadeve.
Nasprotoval je tudi imenu, saj ne vidi nobene utemeljene povezave.
Župan je pojasnil, da je značilnost naselja taka, da je po hortikulturnem projektu na
vsaki parceli zasajen tudi borovec, zato ime.
2i.4.1. SKLEP: Občinski svet Občine sprejme Odlok o imenovanju nove ulice v
naselju Vodice.
Za sklep jih je glasovalo 10.
Seja je bila zaključena ob 20.35.
Zapisnik pripravil:
Rado Čuk, višji svetovalec II

ŽUPAN OBČINE VODICE
Brane Podboršek, univ.dipl.ekon

6

