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                     OBČINA  CIRKULANE 
                             Cirkulane 58 
                             2282 Cirkulane 
                             Telefon:  02/ 795 3420    
                             Telefax:  02/ 795 3421 
                             Email:tajnistvo@cirkulane.si     
                                          obcina.cirkulane@cirkulane.si 

 
 
Številka: 007-87/2019 
Datum:   10. 12. 2019 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o potrditvi števila in vrst oddelkov ter zvišanja 

normativa otrok v zavodu OŠ Cirkulane – Zavrč, OE vrtec Cirkulane in 
cene programov 

 
Na podlagi 28. in 31. člena Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. in 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), 70. člena Poslovnika 
Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) predlagam občinskemu 
svetu v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o potrditvi števila in vrst oddelkov ter 
zvišanja normativa otrok v zavodu OŠ Cirkulane – Zavrč, OE vrtec Cirkulane in cene 
programov. 
 
             Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa 
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    Predlog 

 
Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - 
ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odločba US RS, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 
15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je 
Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 9. redni seji, dne 17. 12. 2019 sprejel 

 
S  K  L  E  P  

o potrditvi števila in vrst oddelkov ter zvišanja normativa otrok v zavodu OŠ 
Cirkulane – Zavrč, OE vrtec Cirkulane in cene programov: 

 
 

1. člen 
 
Cene programov vrtca Cirkulane znašajo mesečno:  

   - za program od 1-2 leta:    490,59 EUR 
   - za program od 2-2,99 leta:  490,59 EUR 
   - za program od 3-5 leta:     383,57 EUR 
   - za program od 4-6 leta:     383,57 EUR. 
 

2. člen 

Občinski svet občine Cirkulane potrdi število in vrste oddelkov: 

 

1. I starostno obdobje – homogena skupina 1-2 let; 12 otrok +2 otroka - povečanje; 

2. I starostno obdobje – homogena skupina 2-2,99 let; 12 otrok +2 otroka - povečanje; 

3. II starostno obdobje – heterogena skupina 3-5 let; 19 otrok +2 otroka -povečanje; 

4. II starostno obdobje – heterogena skupina 4-6 let; 19 otrok +2 otroka -povečanje; 

 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in s 
tem preneha veljati sklep št. 007-67/2019 z dne 1. 10. 2019. 

 
 
Številka: 007-87/2019 
Datum: 

 

Obrazložitev: 

Način oblikovanja cene programov v vrtcih določata Zakon o vrtcih in Pravilnik o 

metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 

RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15 - v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik določa 
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splošne elemente za oblikovanje cen in metodologijo za izračun cen programov v vrtcih, 

ki izvajajo javno službo. Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo:  

- stroški dela,  

- stroški materiala in storitev, 

 - stroški živil za otroke.  

Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih 

vrtcem v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso 

neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Stroške, ki niso 

elementi za izračun cene, krije ustanovitelj v skladu z zakonom, drugimi predpisi, aktom 

o ustanovitvi zavoda oz. v skladu s pogodbo o financiranju zavoda.  

Na podlagi predpisane metodologije je cena programov izračunana glede na število 

otrok, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelkov. V 

primeru, da je število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji 

normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, je lokalna skupnost, ustanoviteljica 

vrtca, dolžna vrtcu zagotavljati sredstva v višini cene programa (brez živil) za število 

otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim 

normativom (prosta mesta) razen takrat, kadar občina zagotavlja vrtcu sredstva po 

posameznih namenih.  

 

Predlog oddelkov je preoblikovan skladno s Pravilnikom o normativih za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18), ki 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. Oddelki so oblikovani do zgornje meje normativov, 

upoštevano je tudi maksimalno povečanje števila otrok v oddelkih na +2 otroka. 

 

Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da 

sprejme sklep v predloženi vsebini. 

 

Antonija ŽUMBAR, 

                      županja Občine Cirkulane 

 


