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n/p predsjednika

Sukladno članku 47. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.
KZŽ. br: 14/02), Općinskom vijeću Općine Krapinske Toplice podnosi se
Prijedlog
ODLUKE o kapitalnom projektu
«Izgradnja dječjeg vrtića»
Općinsko poglavarstvo Općine Krapinske Toplice na sjednici održanoj 22.12.2008.g. utvrdilo
je prijedlog odluke o kapitalnom projektu «Izgradnja dječjeg vrtića», a na temelju do sada provedenih
rasprava o potrebi izgradnje novog poslovnog prostora neophodnog za odvijanje predškolskog
programa, odnosno prostora za preseljenje Dječjeg vrtića «Maslačak» koji djelatnost obavlja u
iznajmljenom prostoru.
Konačna lokacija za gradnju samostalne grañevine odreñena je u neposrednoj blizini župnog
dvora i crkve Presvetog Trojstva, na zemljištu koje je u crkvenom vlasništvu. Nadbiskupski duhovni
stol Zagrebačke nadbiskupije razmatrao je prijedlog Općine Krapinske Toplice o izgradnji grañevine
za dječji vrtić, te je podneskom od 12.12.2008.g., Broj: 2629/2008 dao načelnu suglasnost da se za
gradnju vrtića koristi jedna od čestica u blizini župnog dvora i crkve, s time da će se pojedinosti oko
veličine parcele kao i modaliteti korištenja zemljišta dogovoriti naknadno.
Kako bi Općina mogla započeti s odreñenim predradnjama, potrebno je prethodno donijeti
odluku o kapitalnoj investiciji – izgradnja dječjeg vrtića, a za čije su izvršenje i u proračunu Općine te
u projekciji proračuna do 2011.g. predviñena sredstva, te isto tako staviti van snage odluku o
rekonstrukciji i dogradnji dječjeg vrtića koju je Općinsko vijeće donijelo 12.07.2006.g. i 21.03.2008.g,
a temeljem koje je ishoñena sva potrebna dokumentacija.
Slijedom iznijetoga predlaže se Općinskom vijeću da prihvati prijedlog Općinskog
poglavarstva o donošenju Odluke o kapitalnom projektu.
Predstavnik Općinskog poglavarstva na sjednici Općinskog vijeća i Odbora kada će se
razmatrati prijedlog Odluke, biti će općinski načelnik mr. sig. Vladimir Huzak.
Temeljem članka 27. stavak 1. Statuta Općine Krapinske Toplice odluka se donosi većinom
glasova nazočnih vijećnika.
Predsjednik Općinskog poglavarstva:
Mr. sig. Vladimir Huzak.
Prilog: prijedlog odluke
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Na temelju članka 31., a u svezi s člankom 14. stavak 1. točka 3. Statuta Općine
Krapinske Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/01, 12/02 i 6/08) i
člankom 2., 8. stavak 1. al. 3. i 14. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne
novine”, broj 10/97) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 30. sjednici održanoj
23.12.2008.g. donijelo je

O D L U K A
o kapitalnom projektu
«Izgradnja dječjeg vrtića»

I
Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice kao osnivač javne ustanove za predškolski
odgoj i naobrazbu te skrb o djeci predškolske dobi Dječjeg vrtića «Maslačak» Krapinske
Toplice, Zagrebačka 12, u t v r ñ u j e da će se zbog potrebe osiguravanja adekvatnog
prostora za provoñenje predškolskog programa na području Općine Krapinske Toplice, u koji
će biti smješten Dječji vrtić «Maslačak», izgraditi samostalna grañevina na zemljištu u blizini
crkve Presvetog trojstva u naselju Krapinske Toplice.
II
Sredstva neophodna za gradnju grañevine za provoñenje predškolskog programa
osigurati će Općina Krapinske Toplice, kao osnivač javne ustanove.
III
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Krapinske Toplice na pokretanje postupka za
izradu Idejnog rješenja za kapitalni projekt «Izgradnja dječjeg vrtića».
IV
Odluku o grañevnoj čestici za gradnju grañevine, grañevinskoj (bruto) površini
grañevine, ukupnoj vrijednosti kapitalnog projekta, načinu osiguravanja sredstava, odnosno
financiranju projekta, donijeti će Općinsko vijeće naknadno.

V
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o kapitalnom projektu
«Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića «Maslačak» KLASA: 601-01/06-01/24, UR.BROJ:
2197/03-06-1 od 12.07.2006. i KLASA:601-01/08-01/15, URBROJ:2197/03-08-2 od
21.03.2008.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Damir Plečko, dr.

Dostaviti:
1. Općinski načelnik, ovdje
2. Dječji vrtić «Maslačak», n/p ravnateljice
3. Jedinstveni upravni odjel – pročelnik
- računovodstvo
4. Oglasna ploča, ovdje
5. Službenik za informacije
6. Radio Kaj, Krapina
7. Radio Hrvatsko zagorje, Krapina
8. Večernji list, dopisništvo Krapina
9. Radio Zabok
10. HTV dopisništvo Krapina
11. Zbirka akata
12. Prilog zapisnika
13. Pismohrana.

