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

(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj 

(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 12/18, 3/20 i 18/21) Općinsko vijeće 

Općine Tuhelj na 2. sjednici održanoj 4. listopada 2021. godine, donijelo je  

 

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA 

PODRUČJU OPĆINE TUHELJ 

 

Članak 1. 

Planom mreže dječjih vrtića na području općine Tuhelj utvrđuju se dječji vrtići u kojima 

se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, objekti u kojima se provode programi 

predškolskog odgoja i obrazovanja te razvoj mreže dječjih vrtića na području Općine Tuhelj.  

Članak 2. 

U Plan mreže dječjih vrtića na području općine Tuhelj ulazi Dječji vrtić Potočić 

Tuheljski, čiji je osnivač Općina Tuhelj, koji djeluje u objektu na adresi: Tuhelj 39a, Tuhelj.  

Članak 3. 

Općina Tuhelj sufinancira rad Dječjeg vrtića iz članka 2. ovog Plana sukladno posebnoj 

odluci Općinskog vijeća. 

Članak 4. 

Na području općine Tuhelj mogu se osnivati nove predškolske ustanove kojima Općina 

Tuhelj nije osnivač od strane svih zakonom predviđenih osnivača, ali Općina Tuhelj ne 

preuzima obvezu sufinanciranja smještaja djece u tim ustanovama. 

Članak 5. 

Mreža dječjih vrtića Općine Tuhelj može se proširivati otvaranjem novih odgojnih 

skupina u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja te 

materijalnim mogućnostima Općine Tuhelj, a sve u cilju planiranog obuhvata djece. 

Članak 6. 

Smještajni kapaciteti za djecu s područja općine Tuhelj mogu se ostvarivati, u slučaju 

potrebe, i u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne 

samouprave, a prema kriterijima utvrđenim posebnom Odlukom. Odluku iz stavka 1. ovog 

članka donosi Općinsko vijeće, a ovisi o potrebama građana te o mogućnostima financiranja iz 

Proračuna Općine Tuhelj. 

Članak 7. 

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

dječjih vrtića na području županije. 

Članak 8. 

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan mreže dječjih vrtića na području 

općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 10/17) 



 

Članak 9. 

Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim glasniku 

Krapinsko – zagorske županije. 
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Tuhelj, 04.10.2021. 
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