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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o potrditvi oblikovanja oddelkov predšolske vzgoje in k 

povečanju najvišjega števila otrok v dveh oddelkih OE vrtca Cirkulane v 
šolskem letu 2020/2021 ter k poslovnemu času in najmanjšemu številu 
otrok v OE vrtec Cirkulane 

 
Na podlagi 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni 
list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18), 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 32/17) predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o potrditvi 
oblikovanja oddelkov predšolske vzgoje in k povečanju najvišjega števila otrok v dveh oddelkih 
OE vrtca Cirkulane v šolskem letu 2020/2021 ter k poslovnemu času in najmanjšemu številu 
otrok v OE vrtec Cirkulane. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog Sklepa o potrditvi oblikovanja oddelkov predšolske vzgoje in k povečanju najvišjega 
števila otrok v dveh oddelkih OE vrtca Cirkulane v šolskem letu 2020/2021 ter k poslovnemu 
času in najmanjšemu številu otrok v OE vrtec Cirkulane 
- vloga za soglasje. 



Predlog 
 
Na podlagi 25. člena Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni 
list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) in 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 32/17) in 70. člena Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 32/17)  je občinski svet Občine Cirkulane na ____. redni seji dne ________2020 
sprejel 
 

S K L E P:  
 

 

1. Potrdi se število in vrste oddelkov v OE vrtec Cirkulane: 

- 1. starostno obdobje – heterogeni oddelek (od 1 do 3 let): 10 otrok +2 otroka - 

povečanje; 

- 1. starostno obdobje in 2. starostno obdobje – kombinirani oddelek (od 2 do 4 

let): 17 otrok; 

- 2. starostno obdobje – heterogeni oddelek (od 3 do 5 let): 19 otrok; 

- 2. starostno obdobje – heterogeni oddelek (od 4 do 6 let): 19 otrok +2 otroka –

povečanje. 

 

2. Potrdi se najmanjše število otrok v zavodu OŠ Cirkulane – Zavrč, OE vrtec Cirkulane 

(1 otrok), pri katerem so oddelki OE vrtec Cirkulane pri OŠ Cirkulane – Zavrč dolžni 

začeti in končati poslovni čas v OE vrtec Cirkulane.  

 

3. Potrdi se poslovni čas oddelkov OE vrtec Cirkulane pri OŠ Cirkulane – Zavrč v 

šolskem letu 2020/21: ta se ne začne pred 5.30 uro zjutraj in ne konča po 16. uri 

popoldan, ob upoštevanju najmanjšega števila otrok (1 otrok). 

4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 

uporablja pa se od 1. 9. 2020.  

 
 
Številka: 007-38/2020 
Datum:   ___________ 
 
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 

 
Zavod Osnovna šola Cirkulane-Zavrč je za OE vrtec Cirkulane skladno s Pravilnikom o 
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje je na Občino Cirkulane kot ustanoviteljico 
zavoda prosil za soglasje k oblikovanju oddelkov predšolske vzgoje in k povečanju najvišjega 
števila otrok v dveh oddelkih v OE vrtec Cirkulane v šolskem letu 2020/2021, k soglasju 
poslovnega časa in najmanjšega števila otrok v OE vrtec Cirkulane.  
 
OE vrtec Cirkulane je prejel 69 vlog za vpis otrok v vrtec v šolskem letu 2020/2021. Pravilnik o 
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje ureja zgolj dve starostni obdobji in tri 
vrste oddelkov glede na kombiniranje teh dveh starostnih obdobij. Pri oblikovanju oddelkov se 



šteje, da sodijo v oddelek drugega starostnega obdobja otroci, ki bodo do konca koledarskega leta 
dopolnili najmanj tri leta starosti. V homogene oddelke so vključeni otroci prvega ali otroci 
drugega starostnega obdobja v starostnem razponu enega leta, v heterogene oddelke so vključeni 
otroci prvega ali drugega starostnega obdobja, v kombinirane oddelke pa so vključeni otroci 
prvega in drugega starostnega obdobja. V predlogu za šolsko leto 2020/2021 so oblikovani štirje 
oddelki, v dveh heterogenih oddelkih 1. starostnega obdobja (1 – 3 let) in 2. starostnega obdobja 
(4 – 6 let) je  upoštevano tudi maksimalno povečanje števila otrok v oddelkih na +2 otroka. 
 
V skladu s 25. členom Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
Občina, ustanoviteljica vrtca, določi tudi najmanjše število otrok, ko je vrtec dolžan začeti 
oziroma končati poslovalni čas vrtca. Predlog poslovalnega časa OE vrtec Cirkulane ostaja 
nespremenjen napram lanskemu letu in sicer se ne začne pred 5.30 uro zjutraj in ne konča po 16. 
uri popoldan ob upoštevanju najmanjšega števila otrok. Najmanjše število otrok v OE vrtec 
Cirkulane se po predlogu zmanjša na enega otroka, ko so oddelki OE vrtec Cirkulane dolžni 
začeti in končati poslovalni čas.  
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 


