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 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/17-01/3 

URBROJ: 2135-03/17-01/7 

Tuhelj, 01.03.2017. 

 

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(''Narodne novine'' broj: 10/97,107/07 i 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15) te  članka 38. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik 

Krapinsko – zagorske županije'' broj 14/09 i 11/13) Općinsko vijeće Tuhelj na svojoj 21. 

sjednici održanoj 01.03.2017. godine donosi  

  

PLAN 

mreže dječjih vrtića na području Općine Tuhelj 

 

I. UVODNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Tuhelj utvrđuju se ustanove 

predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja kao javnu 

službu i provode program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 

za djecu rane i predškolske dobi. 

 

Članak 2. 

Općina Tuhelj ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na 

svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i 

obrazovanja.  

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih 

kapaciteta za djecu s područja Općine Tuhelj u ustanovama predškolskog odgoja i 

sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim 

sredstvima u Proračunu Općine Tuhelj, za tekuću godinu.  

 

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA 

 

Članak 3. 

Na području Općine Tuhelj ne postoji dječji vrtić te je Općina Tuhelj izradila 

projektnu dokumentaciju za izgradnju novog objekta u skladu s odredbama državnog 

pedagoškog standarda. Pripremljena je natječajna dokumentacija te će se izgradnji pristupiti 

po odobrenju sredstava iz natječaja europskih fondova.   
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Članak 4. 

Općina Tuhelj omogućuje ostvarivanje prava na predškolski odgoj i obrazovanje 

svojim stanovnicima sufinanciranjem dječjih vrtića u drugim lokalnim jedinicama temeljem 

Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja 

(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 33/14) i Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog 

odgoja (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije'' broj 08/16).  

 

Članak 5. 

Program predškole na području Općine Tuhelj ostvaruje se u suradnji sa Osnovnom školom 

Lijepa naša, Tuhelj.  

Način i visina sufinanciranja programa iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se za svaku školsku 

godinu između Općine i Škole. 

 

Članak 6 

Ovaj Plan dostavlja se Krapinsko – zagorskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže 

dječjih vrtića na području Krapinsko – zagorske županije. 

 

Članak 7. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko – 

zagorske županije“. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

 

 

 Darko Medvedec, dipl. ing. 


