
   

                             
           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 601-01/14-01/ 

UR.BROJ:2197/03-02-14- 

K.Toplice,  .2014. 

 

 

 

 Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 1. i  3. Zakona o ustanovama 

(«Narodne Novine» br. 76/93, 29/97-isp.,  47/99-isp. i 35/08), članka 7. stavka 1. točka 2. , a u svezi s 

člankom 9. stavkom 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne Novine» br. 10/97,  

107/07 i 94/13)  i članka 33. Statuta Općine Krapinske Toplice («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije» br. 16/09 i 8A/13), Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 9. sjednici održanoj 02.04. 

2014.g. donijelo je 

 

 

O      D      L      U      K      U 

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU  

DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ KRAPINSKE TOPLICE 

 

 

Članak 1. 

 U Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića „Maslačak“ Krapinske Toplice (Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije br.3/98, 5/98, 7/98-ispr. i 2/99-pročišćeni tekst) u članku 1. stavku 2.  

riječi: „Zagrebačka 6“ zamjenjuju se riječima: „Antuna Mihanovića 3“. 

  

 Stavak 3. mijenja se i glasi: 

 

  Sjedište Dječjeg vrtića je u Krapinskim Toplicama, Toplička ulica 34. 

 

Članak 2. 

 U članku 2. stavku 1.  iza riječi: „djeci“ dodaju se riječi: „rane i“. 

  

Članak 3. 

 U članku 3. stavku 1. alineja 1. iza riječi: „djece“ dodaju se riječi: „rane i“. 

 U stavku 4. riječi „Ministarstvo prosvjete i športa“ zamjenjuje se riječima „ministarstvo 

nadležno za obrazovanje“. 

 

Članak 4. 

 Članak 7. mijenja se i glasi: 

 

 U Dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, te 

skrbi o djeci mogu raditi odgojno-obrazovni radnici koji moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu 

obrazovanja, položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova. 

U Dječjem vrtiću rade i druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke poslove i 

pomoćne poslove (ostali radnici). 

 

 



Članak 5. 

 Članak 9.  mijenja se i glasi: 

 

 Osnivač osigurava prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića, sukladno 

propisanim standardima i normativima, i to: 

- prostor-zgradu u Topličkoj ulici 34, na kat.čest.br. 2219, gruntovne oznake 8/2 k.o. 

Krapinske Toplice, (ukupna površina zemljišta 5.301 m², površina unutarnjeg prostora 

1.395 m², površina prostora za dječja igrališta i poligone 1.250 m²), 
- opremu, didaktička sredstva i druga pomagala za provedbu programa Dječjeg vrtića. 

Sredstva za rad i trajno obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića osigurati će se iz proračuna 

Osnivača, sudjelovanjem roditelja-korisnika usluga u cijeni programa, te iz drugih izvora u skladu sa 

zakonom.“ 

 

Članak 6. 

 U članku 11. stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi: 

 

 - steći, opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu, čija pojedinačna vrijednost prelazi  70.000,00 

kuna. 

U stavku 2. riječi: „općinsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječima: „Općinski načelnik“. 

 

Članak 7. 

 U cijelom tekstu Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Maslačak“ Krapinske Toplice riječ: 

„naobrazbe“ zamjenjuje se riječju: „obrazovanja“ u odgovarajućem padežu i broju. 

 

Članak 8. 

Temelju članka 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ova Odluka dostaviti će se 

Ministarstvu nadležnom za obrazovanje radi ocjene sukladnosti Odluke sa zakonom. 

 

Članak 9. 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 

županije.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE 

 

 

                                      PREDSJEDNICA : 

             Karmelita Pavliša, dipl.oec. 

 

 

  

  

       


