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Datum:  23. 03. 2017 

O B Č I N S K I    S V E T 
 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO: PREDLOG SKLEPA O UKINITVI PODRUŽNIČNE ŠOLE REKA 
 
Gradivo pripravil:  
- Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
- Dimitrij Gril, vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance  
 
Gradivo so obravnavali: 
- Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 30. 3. 2017 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB 1) 
• 14. a člen 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) 

 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejme Sklep o ukinitvi Podružnične šole Reka  v predloženi 
vsebini. 
 
Obrazložitev: 
Problem vpisa otrok na PŠ Reko je zelo star, saj je bil že 25. 5. 2004 organiziran zbor 
krajanov , kjer so med drugimi zaključili, da če bo dovolj otrok, bo šola ostala, v nasprotnem 
primeru pa bo prišlo do ukinitve. Leta 2011 je število vpisanih otrok padlo na dva in Občinski 
svet občine Laško je na svoji 4. redni seji, dne 2. 3. 2011, sprejel Sklep o začasnem 
prenehanju delovanja Podružnične šole Reka. Glavni razlog za začasno zaprtje šole ni bilo 
pomanjkanje števila otrok, ampak zmanjšan vpis otrok v PŠ Reka. Starši so svoje otroke rajši 
vpisovali v matično šolo Primoža Trubarja Laško. Od takrat učenci iz okoliša PŠ Reka 
obiskujejo OŠ Primoža Trubarja Laško, za njih je poskrbljen tudi prevoz. 
   
 
 

   Župan Občine Laško 
        Franc Zdolšek 

 
 
 
Priloga:  

- predlog  Sklepa o ukinitvi Podružnične šole Reka  
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PREDLOG  
Na podlagi 14. a člen 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) in 21. člena 
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB 1) je Občinski svet na ___ redni 
seji, dne ________, sprejel 
 
 

SKLEP 

o ukinitvi Podružnične šole Reka  

 
1. člen 

 
Ukine se Podružnična šola Reka, ki je del matične šole Primoža Trubarja Laško. 

 
 

2. člen 
 

Stavbo PŠ Reka s pripadajočim zemljiščem na parc. št. 807/5, 807/6 in 807/7,  k.o. 1025 
Reka, se vzame iz uporabe in upravljanja OŠ Primoža Trubarja Laško. 
 

 
3. člen 

 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. 
 
 
 
 
 
 
 
Številka:  600 - 07/2017 
Laško, dne               
 

                                                                                    
                                                                               ŽUPAN OBČINE LAŠKO 

                                                                             Franc Zdolšek 
 
 
 

 
 


