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Predlagatelj: ŽUPAN                                                    Faza: PREDLOG 
 
 
 
Na podlagi določb 14a. člena Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov 
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 
16/98, 82/03 in 61/05)  je Svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje, (Uradni 
vestnik MOV, št. 14/22) na ___ seji, dne _________ sprejel naslednji 
 
 
 

SKLEP 
o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah 

 
1. člen 

Mestna občina Velenje kot ustanovitelj ugotavlja, da podružnična osnovna šola v Cirkovcah v šolskem letu 2023/2024 
na podlagi podatkov o številu vpisanih otrok ne bo izpolnjevala pogojev za delovanje, zato Svet Mestne občine Velenje 
sprejme sklep o začasnem prenehanju delovanja.  

2. člen 

 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in se uporablja od 1. septembra 
2023 dalje.  

 

 

Številka: 641-04-0001/2018 
Datum: 

 

                                                                                                                             župan Mestne občine Velenje 
                                   Peter DERMOL 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 
1. PRAVNA PODLAGA 

Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol  v 14a. členu določa, da ustanovitelj po preteku roka za 
vpis otrok v osnovno šolo za vsako šolsko leto posebej preveri podatke o številu otrok, ki bodo vključeni v podružnico 
šole. Na podlagi podatkov o teh otrocih ustanovitelj najpozneje do konca meseca aprila ugotovi oziroma odloči, da 
podružnica šole v naslednjem šolskem letu še naprej deluje ali začasno preneha z delovanjem ali pa se ukine. 
Ustanovitelj lahko sprejme sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice šole oziroma sklep o ponovnem 
aktiviranju podružnice šole na podlagi demografskih podatkov in podatkov o številu vpisanih otrok. Če je podružnica 
šole predhodno prenehala z delovanjem, ustanovitelj na podlagi podatkov o vpisu sprejme sklep, da se podružnica šole 
ponovno aktivira, če je zagotovljen vpis za najmanj deset učencev. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM TER CILJI IN REŠITVE SKLEPA:  

Na podružnični osnovni šoli Cirkovce že nekaj let natančno spremljamo število vpisanih učencev, saj njihovo število 
vpliva na delovanje podružnične osnovne šole. Vsako leto spremljamo demografske podatke o številu šoloobveznih 
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otrok v šolskem okolišu. Za delovanje podružnice je v skladu s pravilnikom o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih 
šol normativ najmanj pet učencev.  

Po zaključenem vpisu v prvi razred za šolsko leto 2023/2024 ugotavljamo, da je vpisano število učencev za naslednje 
šolsko leto premajhno. S tem številom v skladu s pravilnikom ne izpolnjujemo pogojev za obstoj in do sredstev za 
delovanje iz strani ministrstva nismo upravičeni. 

Tudi demografski podatki za naslednja leta ne dajejo vzpodbudne slike, kar pomeni, da se predvideno število učencev 
ne povečuje, nasprotno, število pada. Glede na to, da je podružnica začasno zaprta že v šolskem letu 2022/2023, 
posledično zaradi tega učenci že obiskujejo matično šolo, jo bodo tudi bodoči prvošolci. 

 

  3. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC 

Sprejem tega sklepa nima finančnih posledic za proračun Mestne občine Velenje.  

 

Velenje, dne: 20. 1. 2023  

 

Pripravila: 

Simona POGORELČNIK, l.r.                            Marko PRITRŽNIK, l.r. 
višja svetovalka za šolstvo in šport               vodja Urada za družbene dejavnosti 
 
 

ŽUPAN: 
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.14/22) predlagam svetu, da 
ta sklep sprejme.  

 
                                                                                                                                   župan Mestne občine Velenje 
                             Peter DERMOL, l.r.                                                                                


