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OBČINSKI SVET  
OBČINE CIRKULANE 
 
 
 
Zadeva:  Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v javnem vrtcu 

 
Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj), Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane - Zavrč (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 42/02, 14/03, 96/04, 91/08, 51/10), 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 32/17) in predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem 
Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v javnem vrtcu. 
 
 
           Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v javnem vrtcu 
- Akt o sistemizaciji delovnih mest v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna 

šola Cirkulane - Zavrč, OE Vrtec Cirkulane z dne 16. 5. 2020 
- tabela – povzetek iz akta o sistemizaciji po virih 
 



Predlog 

Na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj), Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane - Zavrč (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 42/02, 14/03, 96/04, 91/08, 51/10), 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 11. redni seji, dne 28. 5. 2020 
sprejel 
 

 
SKLEP 

o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v javnem vrtcu : 
  

1. Občinski svet Občine Cirkulane podaja soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Javnem 
vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Cirkulane - Zavrč, OE Vrtec Cirkulane z 
dne 16. 5. 2020. 

2. Sklep prične veljati z dnem sprejema. 
 
Številka: 007-28/2020 
Datum:   
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 

V skladu z določilom 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - 
ZOFVI se prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v javnem vrtcu objavijo na 
podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in 
standardov za vrtec ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. 
 
OŠ Cirkulane – Zavrč je Občini Cirkulane poslala v potrditev Akt o sistemizaciji delovnih mest, 
iz katerega je razvidna organizacija javnega zavoda ter število sistemiziranih delovnih mest na 
ravni celotnega javnega zavoda in po posameznih enotah. V Zavodu OŠ Cirkulane – Zavrč je 
skupaj 63,62 zaposlenih. Od tega je za potrebe OE Vrtec Cirkulane zaposlenih 11,89, katerih 
financer je Občina Cirkulane.  
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
  
 


