REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 601-01/04-01/23
UR.BR: 2197/03-04-5
K.Toplice, 02.prosinac 2004.g.

Na temelju članka 2o. st. 2., članka 48. st. 4. i 5. i članka 49. st. 3. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. br. 10/97), članka 4. i 7. Odluke o mjerilima za
osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 1/98) i članka 31. Statuta Općine
Krapinske Toplice («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 16/01 i 12/02)
Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 33. sjednici održanoj 02. prosinca 2004.g.
donijelo je

O D L U K U
O MJERILIMA ZA FINANCIRANJE
PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuju se mjerila kojima se na jedinstven način osiguravaju
sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području
Općine Krapinske Toplice, a koju djelatnost obavlja Dječji vrtić «Maslačak» Krapinske
Toplice ( u daljnjem tekstu: DV «Maslačak»), mjerila za sudjelovanje roditelja u ekonomskoj
cijeni programa DV «Maslačak», način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV
«Maslačak» i druga pitanja vezana uz odnose Općine Krapinske Toplice i DV «Maslačak», a
koja nisu obuhvaćena ostalim aktima.
Javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Krapinske
Toplice jesu:
- redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne
skrbi djece predškolske dobi,
- program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom prije polaska
u 1. razred osnovne škole,
- drugi programi u skladu s potrebama djece, zahtjevima roditelja i mogućnostima
Općine Krapinske Toplice.

-

Članak 2.
Sredstva za programe iz članka 1. st. 2. al. 1. ove Odluke osiguravaju se:
u Proračunu Općine Krapinske Toplice,
učešćem roditelja – korisnika usluga u ekonomskoj cijeni redovitih programa koji se
ostvaruju u DV «Maslačak»,
sufinanciranjem jedinica lokalne samouprave, za djecu koja polaze DV «Maslačak», a
imaju prebivalište na njihovom području.

Članak 3.
Sredstva za program predškole, koji se ostvaruje u DV «Maslačak», osigurati će se u
Proračunu Općine Krapinske Toplice za djecu koja imaju prebivalište na području Općine
Krapinske Toplice, na način da se osigura razlika sredstava do iznosa kojeg osigurava
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
Način i visina sufinanciranja programa iz stavka 1. ovog članka utvrñuje se za svaku
odgojno-obrazovnu godinu ugovorom izmeñu Općine Krapinske Toplice i DV «Maslačak».
Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa Općinsko poglavarstvo Općine Krapinske
Toplice.
Članak 4.
Ekonomsku cijenu redovitog programa izračunava DV «Maslačak» na temelju
obračunske kalkulacije stvarnih troškova i broja djece, a utvrñuje Općinsko poglavarstvo
Općine Krapinske Toplice.
Učešće roditelja u ekonomskoj cijeni redovitog programa uplaćuje se na žiro račun
DV «Maslačak», najkasnije do 15-og u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 5.
Učešće roditelja-korisnika usluga DV «Maslačak» je 50% ekonomske cijene
programa.
Svi roditelji plaćaju isti iznos učešća, bez obzira na visinu prihoda i materijalne prilike
domaćinstva.
Članak 6.
Plaćanja učešća za redoviti program oslobañaju se sljedeći polaznici DV «Maslačak»:
1. dijete čiji je roditelj poginuo u domovinskom ratu,
2. dijete čiji je roditelj 100%-tni invalid domovinskog rata,
3. svako treće i dalje dijete iste obitelji, koje koristi redoviti program,
U ukupnom iznosu učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa , ostvaruju se
olakšice za:
1. drugo dijete u vrtiću iste obitelji, 2o% od utvrñenog učešća,
2. dijete iz obitelji u kojem ima djece s teškoćama u razvoju, a polaznici su škole ili
dječjeg vrtića, 2o% od utvrñenog učešća,
3. svako dijete invalida domovinskog rata za utvrñeni postotak invaliditeta od
utvrñenog učešća,
4. samohrani roditelj, 2o% od utvrñenog učešća.
Za korištenje navedenih olakšica roditelji dostavljaju prilikom upisa odgovarajuću
dokumentaciju.
Sredstva za korisnike iz stavka 1., te razlika sredstava za korisnike iz stavka 2.ovog
članka podmiruju se na teret Proračuna Općine Krapinske Toplice, te proračuna jedinica
lokalnih samouprava na čijem području navedeni korisnici imaju prebivalište.

Članak 7
Roditeljima čije dijete zbog opravdanih razloga ( bolesti, oporavka nakon bolesti,
godišnjeg odmora i dr.) ne koristi usluge DV «Maslačak» kontinuirano 3o dana, umanjuje se
iznos učešća u ekonomskoj cijeni redovitog programa za 5o%, uz predočenje liječničke
potvrde, potvrde o godišnjem odmoru ili pismene zamolbe roditelja.
Za vrijeme odsutnosti djeteta od 5 do 3o kalendarskih dana izvan razloga navedenih u
stavku 1. ovog članka, roditelji se oslobañaju dijela učešća za iznos troškova namirnica za
dnevnu prehranu za vrijeme odsutnosti djeteta.
Roditelji čije dijete ne koristi redoviti program DV «Maslačak» zbog bolesti ili
oporavka nakon bolesti, duže od mjesec dana, oslobañaju se učešća u potpunosti protekom 3o
dana od dana početka prestanka korištenja programa.
O razlozima izostanka roditelji su dužni izvijestiti odgovornu osobu u DV «Maslačak»
već prvog dana, a najkasnije u roku od 5 dana. Ukoliko roditelji ne postupe na navedeni
način, biti će obvezni podmiriti troškove u cijelosti.
Članak 8.
Prednost pri upisu u DV «Maslačak» imaju djeca s prebivalištem na području Općine
Krapinske Toplice, prema sljedećem redoslijedu:
1. djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata
2. djeca zaposlenih roditelja,
3. djeca samohranih roditelja,,
4. djeca iz obitelji s troje i više djece,
5. djeca uzeta na uzdržavanje,
6. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak
7. djeca s teškoćama u razvoju,
8. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, ako se u DV «Maslačak» ne održava
program predškole,
Ukoliko više kandidata ostvaruje pravo prioriteta po točki 2. stavka 1. ovog članka,
pravo prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i redoslijedu:
1. vrijeme čekanja na listi za upis u DV»Maslačak» po natječajima iz prethodnih
godina.
2. roditelji koji već u primarnom programu imaju djecu,
3. zdravstveno stanje u obitelji (invaliditet, teže bolesti članova obitelji),
4. status podstanara, stan u nužnom smještaju,
5. socijalni status obitelji.
Prednost pri upisu djece sukladno stavku 1. ovog članka primjenjuje se u slučaju većih
potreba i interesa za smještaj djece od mogućih kapaciteta DV «Maslačak».
Roditelji – korisnici usluga dužni su prilikom upisa djeteta dostaviti podatke, odnosno
isprave, o ispunjavanju kriterija radi ostvarivanja prednosti pri upisu.

Članak 9.
Natječaj za upis djece u DV «Maslačak» za narednu odgojno-obrazovnu godinu
raspisuje se tijekom mjeseca travnja tekuće godine i oglašava na oglasnim pločama u DV
«Maslačak» i putem radio postaja.
Zahtjev za prijam djece u DV «Maslačak» roditelji podnose najkasnije do 15. svibnja
tekuće godine.
Rezultati za upis djece u DV «Maslačak» objavljuju se, u pravilu, do 3o. svibnja
tekuće godine na oglasnoj ploči DV «Maslačak».

Članak 1o.
Ako su po provedenom natječaju u DV «Maslačak» upisana sva djeca, a u DV
«Maslačak» ima još slobodnih mjesta, ostala djeca se upisuju uz uvažavanje cjelokupnog
socijalno-zdravstvenog stanja u obitelji.
Članak 11.
U slučaju slobodnih kapaciteta u DV «Maslačak» mogu se upisivati i djeca s područja
drugih općina-gradova prema redoslijedu iz članka 8. ove Odluke, a pod uvjetom da
domicilna općina-grad sufinancira program te se na to obveže izdavanjem zaključka –
suglasnosti poglavarstva.
U slučaju da domicilna općina-grad uskrati suglasnost, odnosno ne izda potreban
zaključak, roditelji će snositi punu ekonomsku cijenu programa.
Članak 12.
DV «Maslačak» će posebnim pravilnikom podrobnije utvrditi postupak i tijela za
raspisivanje i provoñenje natječaja, dokumentaciju koju je roditelj-korisnik usluge dužan
priložiti, zaštitu prava sudionika u natječaju, početak korištenja programa i s tim u vezi
sklapanje ugovora o meñusobnim pravima i obvezama izmeñu roditelja-korisnika usluge i DV
«Maslačak», te druga pitanja bitna za ostvarivanje predškolskog programa.
Članak 13.
DV «Maslačak» dužan je uskladiti Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i
obveza korisnika usluga u DV «Maslačak», u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu
ove Odluke.
Članak 14.
Postupak upisa djece u DV «Maslačak» s liste čekanja, temeljem provedenog natječaja
za 2oo4/2oo5. odgojno-obrazovnu godinu, okončat će se u skladu s odredbama ove Odluke.
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za
financiranje predškolskog odgoja ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 5/98,
5/99, i 8/99).

Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE

Predsjednik Općinskog vijeća:
SANJA GRADIŠKI

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 601-01/06-01/13
UR.BR: 2197/03-06-1
K.Toplice, 16.03.2006.

Na temelju članka 20. st. 2., članka 48. st. 4. i 5. i članka 49. st. 3. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. br. 10/97), članka 4. i 7. Odluke o mjerilima za
osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 1/98) i članka 31. Statuta Općine
Krapinske Toplice («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 16/01 i 12/02)
Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 7. sjednici održanoj 16.03. 2oo6.g. donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE O MJERILIMA ZA FINANCIRANJE
PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Članak 1.
U Odluci o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja («Službeni glasnik»
Krapinsko-zagorske županije br. 15/04) iza članka 8. dodaje se članak 8a , koji glasi:

«Članak 8a
«Ravnatelj DV «Maslačak», prema vlastitoj profesionalnoj procjeni cjelokupnog
socijalno-emocionalnog i zdravstvenog statusa obitelji, ima pravo tijekom odgojno-obrazovne
godine izvanredno upisati u DV «Maslačak» jedno dijete.»

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE
Predsjednik Općinskog vijeća:
IVAN ROŽIĆ

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 6o1-o1/o6-o1/13
UR.BR: 2197/o3-o6-1
K.Toplice, 16.03.2006.

Na temelju članka 2o. st. 2., članka 48. st. 4. i 5. i članka 49. st. 3. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. br. 1o/97), članka 4. i 7. Odluke o mjerilima za
osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 1/98) i članka 31. Statuta Općine
Krapinske Toplice («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 16/o1 i 12/o2)
Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 7. sjednici održanoj 16.03. 2oo6.g. donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE O MJERILIMA ZA FINANCIRANJE
PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Članak 1.
U Odluci o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja («Službeni glasnik»
Krapinsko-zagorske županije br. 15/o4) iza članka 8. dodaje se članak 8a , koji glasi:

«Članak 8a
«Ravnatelj DV «Maslačak», prema vlastitoj profesionalnoj procjeni cjelokupnog
socijalno-emocionalnog i zdravstvenog statusa obitelji, ima pravo tijekom odgojno-obrazovne
godine izvanredno upisati u DV «Maslačak» jedno dijete.»

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske
županije».

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE
Predsjednik Općinskog vijeća:
IVAN ROŽIĆ

