
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU
KLASA: 601-02/10-01/06
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Krapina, 13. rujna 2010.

Ž U P A N
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

PREDMET: Nacrt prijedloga  mreže dječjih vrtića
na području Krapinsko zagorske županije

PRAVNI TEMELJ: članak 14.st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («NN» broj
10/97. i 107/07.), dopis MZOiŠ od 29.06.10. Klasa 602-02/10-06/00137, te  članak 17. Statuta
Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01.,
5/06.,  11/06.- pročišćeni tekst i 14/09.)

NADLEŽNOST
ZA  DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Ivan Lamot, pročelnik

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi člankom 14. predviđa da jedinice lokalne
samouprave, svaka za svoje područje donesu plan mreže dječjih vrtića. Potom predstavničko
tijelo županije na osnovu tih planova vrši usklađenje razvitka dječjih vrtića za svoje područje,
točnije donosi svojevrsnu mrežu dječjih vrtića za cijelu županiju.

Dječji su vrtići ustanove u kojima se provode organizirani  oblici izvanobiteljskog
odgojno-obrazovnog rada, njege i skrbi o djeci predškolske dobi i kao takovi su izuzetno
važan dio sustava odgoja i obrazovanja mladog naraštaja. Stoga je i izuzetno važno za svaku
jedinicu lokalne samouprave (općinu i grad) te županiju da se taj sustav sukladno zakonskim i
podzakonskim aktima razvija i u skladu s potrebama stanovništva.

Izrada Nacrta prijedloga mreže dječjih vrtića započeta je zahtjevom svim JLS da
dostave Plan mreže dječjih vrtića za svoje područje. Nakon podužeg vremena, prikupljena su
očitovanja svih općina i gradova (neka u obliku Odluke o planu mreže dječjih vrtića, a neka
samo kao očitovanja sa traženim podacima o načinu zadovoljenja potreba za predškolskim
odgojem). Sistematizirani pregled  te dokumentacije se daje u obliku tabele u samom Nacrtu
prijedloga mreže (članak 11.).

Nakon analize  materijala proizlazi da se u postojeće ustanove predškolskog odgoja
naše županije (njih 22 – što javne, što privatne, što u sustavu osnovnih škola) može smjestiti



oko 1800 djece jasličke i predškolske dobi. Obzirom  na pretpostavljeni broj djece u našoj
županiji u dobi od 6 mjeseci  do 6 godina života danas (ne postoje službeni statistički podaci
za djecu te dobi pa je izvršena procjena  po broju prvoškolaca školske godine 2010/11. – 1245
djece) od 7.200, proizlazi da u postojećoj mreži dječjih vrtića nedostaje određeni broj
smještajnih kapaciteta; pogotovo ako procijenimo da bi trebalo osigurati smještaj za barem
3.600 djece.

Rješenje problema je moguće na dva načina, a što se vidi iz očitovanja općina i
gradova: dogradnjom i proširenjem kapaciteta postojećih dječjih vrtića, izgradnjom novih te
podupiranjem privatnih poduzetnika da ulažu svoja sredstva u izgradnju privatnih dječjih
vrtića.

Nadalje, važećim zakonom za tu djelatnost određeno je da županija za svoje područje
donosi mjerila za osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u sustavu
predškolskog odgoja i da su ona minimalni kriterij osnivačima predškolskih ustanova za
izdvajanje sredstava za funkcioniranje sustava predškolskog odgoja. Mjerilima koja su
trenutno na snazi, pored ostalog propisano je i učešće roditelja od 50% za primarne programe
smještaja djece u dječji vrtić. Bilo je zahtjeva i od strane roditelja i od strane općina i gradova
da se taj postotak promijeni (uvijek u korist subjekta koji je zahtjev uputio) no, obzirom na
nemogućnost postizanja konsenzusa o tom vrlo značajnom pitanju, odlučeno je da se Odluka
o mjerilima ne mijenja.

Sukladno rečenom, predlaže se županu da utvrdi Prijedlog, a Županijskoj skupštini
Mrežu  dječjih vrtića  na području Krapinsko-zagorske županije u predloženom tekstu.

S poštovanjem.

Pročelnik
Ivan  Lamot, prof

Prilog:  Nacrt prijedloga mreže dječjih vrtića na
području Krapinsko-zagorske županije





ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 601-02/10-01/06
URBROJ: 2140/01-01-10-3
Krapina, _____ 2010.

Na temelju članka 14. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» broj
10/97. i  107/07.) i članka 17. Statuta Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.) Županijska skupština Krapinsko zagorske
županije na 8. sjednici održanoj dana _______ 2010. godine utvrdila je

MREŽU
dječjih vrtića na području Krapinsko - zagorske županije

Članak 1.
Predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, naobrazbu i skrb o djeci

predškolske dobi i ostvaruje se programima odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i
socijalne skrbi za djecu od navršenih šest mjeseci života pa do polaska u osnovnu školu.

Članak 2.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo i obvezu odlučivati o

potrebama i interesima građana za realizacijom potreba predškolskog odgoja na svojem području.
Djelatnost predškolskog odgoja uređuje se zakonima i drugim propisima.

Članak 3.
Na području Krapinsko zagorske županije programi predškolskog odgoja provode se u 20

samostalnih ustanova predškolskog odgoja,  kroz redovite i posebne programe. Gradovi i  općine
su osnivači njih 17, dok su u privatnom vlasništvu  3 ustanove.

Postoje i dvije ustrojstvene jedinice predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi «Vladimir
Nazor» Budinščina i Osnovnoj školi Sveti Križ Začretje. Općina Sveti Križ Začretje je poduzela
aktivnosti za osamostaljenjem ove potonje.

U programe ustanova za predškolski odgoj iz stavka 1. i ustrojstvenih jedinica pri OŠ iz
stavka 2. ovog članka uključeno je 1800 djece.

Članak 4.
Trinaest općina nema ustanove za predškolski odgoj i one potrebu svojeg stanovništva za

predškolskim odgojem rješavaju u istovrsnim ustanovama u susjednim ili udaljenijim općinama i
gradovima kroz sufinanciranje smještaja.

Devet općina koje nemaju ustanove za predškolski odgoj započelo je sa aktivnostima za
izgradnju iste u narednom vremenu.

Pet osnivača ustanova za predškolski odgoj započelo je sa aktivnostima za proširenjem i
adaptacijom postojećih ustanova u svrhu poboljšanja smještajnih uvjeta kao i povećanja broja
korisnika.
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Članak 5.
Ustavno-pravni i socijalni sustav Republike Hrvatske nalaže da se u djelatnosti

predškolskog odgoja  izvrše promjene koje će na primjeran način odgovoriti potrebama i
interesima djece i roditelja.

Jedinice lokalne samouprave kao osnivači ustanova za predškolski odgoj su  tako
zakonskom regulativom pozvane institucije teritorijalnog ustroja koje donose ciljeve i mjere za
zadovoljavanje i povećanih potreba i interesa stanovništva na području predškolskog odgoja (plan
mreže dječjih vrtića), a županije kao jedinice regionalne (područne) samouprave  skrbe o
ravnomjernom razvoju ove djelatnosti na širem - županijskom području, kroz mrežu dječjih vrtića.

Članak 6.
Mjerila za osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u sustavu predškolskog

odgoja za svoje područje utvrđuje županija po svojem predstavničkom tijelu. Ta mjerila su
minimalni kriterij osnivačima ustanova za predškolski odgoj za izdvajanje sredstava za
funkcioniranje sustava predškolskog odgoja.

U županijskom  i državnom proračunu mogu se osigurati dodatna sredstva za javne potrebe
predškolskog odgoja, o čemu svaka instanca donosi adekvatne godišnje odluke.

Članak 7.
Mreža dječjih vrtića u Krapinsko zagorskoj županiji uz najavu dogradnje postojećih, te

izgradnju novih, omogućiti će ravnomjerni razvoj predškolskog odgoja. Isto tako omogućavanje
privatizacije tog segmenta, odnosno otvaranje privatnih vrtića jedna je od najznačajnijih
mogućnosti proširenja obuhvata djece oblicima predškolskog odgoja i naobrazbe, budući da
općine i gradovi često ne raspolažu sa potrebnim sredstvima za tu djelatnost. To pokazuju i tri
privatna dječja vrtića koja djeluju na području županije  i za koje smještaj djece također
sufinanciraju i zainteresirane jedinice lokalne samouprave, uz najavu nekih da će i posebno
podržavati tu inicijativu.

Članak  8.
Djeca s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama su djeca  s teškoćama i darovita djeca i

ona se po određenim propisima također uključuju u redovitu  i/ili  posebnu odgojno skupinu u
dječjem vrtiću ili u posebnu odgojno-obrazovnu  ustanovu.

Programi rada za djecu s teškoćama provode se s djecom starosne dobi od 6 mjeseci života
do polaska u školu, i to uključivanjem djece u: odgojno obrazovne skupine s redovitim
programom, odgojno obrazovne skupine s posebnim programom i posebne ustanove.

U dječjim vrtićima programi za djecu predškolske dobi s teškoćama organiziraju se po
posebnim uvjetima i programu koje propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

Članak  9.
Programe za djecu s teškoćama provode stručni suradnici: edukator rehabilitator za svu

djecu s teškoćama ; logoped za djecu koja iskazuju takve potrebe;  ritmičar za djecu s oštećenjem
sluha, govora i autizmom te djecu sa sniženim intelektualnim sposobnostima; muzikoterapeut za
djecu s oštećenjem vida, sluha, s autizmom i djecu sa sniženim intelektualnim sposobnostima;
fizioterapeut za djecu sa slabijim motoričkim sposobnostima i  fonetičar za djecu s oštećenjem
sluha i oštećenjem govora.
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Članak 10.
U Krapinsko zagorskoj županiji  u  Osnovnoj školi pri Specijalnoj bolnici za medicinsku

rehabilitaciju Krapinske Toplice, po programu rada za djecu s teškoćama , djeluje jedna
predškolska skupina. U tu skupinu su uključena djeca s područja Krapinsko zagorske županije te
mali broj djece smještene na dječjem odjelu Bolnice sa područja drugih županija. Predškolska
skupina je unazad pet godina mnogobrojna; javlja se sve više djece sa teškoćama što je rezultat
povećanja broja djece s teškoćama , ranije identifikacije, dijagnosticiranja, bolje informiranosti
roditelja i djelomično sveukupnog stava okoline - društva.

Mreža dječjih vrtića Krapinsko zagorske županije ovu predškolsku skupinu u narednom
periodu vidi kao skupinu koja će prihvaćati  djecu predškolskog uzrasta s većim teškoćama ,
kojima je potreban tretman razvojnog rehabilitacijskog tima i  edukacijsko- rehabilitacijski
program.

Ujedno će se u toj Školi, za djecu s teškoćama sa područja Županije, osnovati Služba
potpore koja će pored stručnjaka iz same škole, uključiti po potrebi i rad stručnjaka iz drugih
odgovarajućih ustanova i biti na usluzi svim ustanovama predškolskog odgoja na području
Krapinsko zagorske županije.

Članak  11.

U nastavku daje se Mreža ustanova za predškolski odgoj na području Krapinsko-zagorske županije

MREŽA  DJEČJIH  VRTIĆA  KRAPINSKO-ZAGORSKE  ŽUPANIJE

GRAD/
OPĆINA

POSTOJEĆI
DJEČJI VRTIĆ

BROJ
KORISNIKA

OSNIVAČ PLAN ZA
NOVIM

VRTIĆEM

NAPOMENE

GRAD

1. Donja
Stubica

DV «Bubamara», Toplička 27,
Donja Stubica

130 Istoimeni
grad

ne

2. Klanjec DV «Kesten», Klanjec,
Augusta Šenoe bb, Klanjec

43 Istoimeni
grad

da u 2011. pokreće
se izgradnja nove
zgrade postojećeg
DV

3. Krapina 1. DV «Gustav Krklec»,
Magistratska 11/1, Krapina

182 Istoimeni
grad

ne U planu
proširenje
postojećeg DV na
izdvojenom
mjestu - Podgora

2. DV «Mali kaj», I. G.
Kovačića 13, Krapina

115 privatni ne

3. DV «Sunčica», Tkalci 65,
Krapina

50 privatni ne

4. Oroslavje 1. DV «Cvrkutić»,
Mihanovićeva 6, Oroslavje

74 Istoimeni
grad

ne Planira se
proširenje DV



4

2. DV «Šlapica», Stubička
cesta 43, Oroslavje

21
Privatni ne

5. Pregrada DV «Naša radost», Stjepana
Škreblina 1, Pregrada

115 Istoimeni
grad

ne Poduzimaju se
mjere za
rekonstrukcijom i
dogradnjom
prostora za još 50
djece

6. Zabok DV i jaslice „Zipkica“;
Stjepana Radića 15,  Zabok

255 Istoimeni
grad

ne

7. Zlatar DV i jaslice «Uzdanica», Ul.
Kralja Petra Krešimira 6,
Zlatar

110 Istoimeni
grad

ne

OPĆINA

8.
Bedekovčina

DV Bedekovčina; Gajeva 13;
Bedekovčina

70 Istoimena
općina

da 2010. započete
aktivnosti oko
gradnje većeg
vrtića

9. Budinščina Ustrojstvena jedinica OŠ
“Vladimir Nazor” Budinščina,
odgojna skupina Bubamarac

25 KZŽ da

10. Desinić DV «Tratinčica», Ratkajeva 6,
Desinić

40 Istoimena
općina

ne

11.
Đurmanec

Nema DV da U fazi je izrada
idejnog rješenja

12.Gornja
Stubica

Nema DV da U tijeku je izrada
glavnog projekta

13. Hrašćina Nema DV ne

14. Hum na
Sutli

DV „Balončica“, Hum na
Sutli bb

97 Istoimena
općina

ne U planu je
proširenje
postojećeg DV

15. Jesenje Nema DV da

16. Konjščina DV Konjščina, Pionirska 4,
Konjščina

60 Istoimena
općina

ne U planu je
proširenje
postojećeg DV

17. Kraljevec Nema DV da U tijeku je izrada
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na Sutli projektne
dokumentacije

18.
Krapinske
Toplice

DV «Maslačak» Krapinske
Toplice, Zagrebačka 12,
Krapinske Toplice

68 Istoimena
općina

da U tijeku je
ishođenje
dokumentacije za
izgradnju novog
DV

19.
Kumrovec

DV «Jaglac», Antuna
Mihanovića 8, Kumrovec

30 Istoimena
općina

ne

20. Lobor Nema DV da Pokrenut  je
projekt izgradnje
DV

21. Mače Nema DV da izrađeno idejno
rješenje

22. Marija
Bistrica

DV «Pušlek», Zagrebačka
15/1, Marija Bistrica

80 Istoimena
općina

da

23.
Mihovljan

Nema DV da

24. Novi
Golubovec

Nema DV ne

25. Petrovsko Nema DV da U pripremi je
idejni projekt

26. Radoboj Nema DV ne

27. Stubičke
Toplice

DV „Zvirek“; Mlinarska 34,
Stubičke Toplice

61 Istoimena
općina

ne općina će
podržati privatnu
inicijativu u toj
domeni

28. Sveti Križ
Začretje

Ustrojstvena jedinica OŠ Sveti
Križ Začretje, Školska 5, Sveti
Križ Začretje

41 KZŽ da U tijeku je
postupak
odvajanja DV od
OŠ i izgradnja
novog

29. Tuhelj Nema DV da U tijeku je
postupak
izdavanja
dokumentacije za
izgradnju DV

30. Veliko DV «Rožica», Augusta Šenoe 56 Istoimena ne
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Trgovišće 3, Veliko Trgovišće općina

31. Zagorska
Sela

Nema DV ne

32. Zlatar
Bistrica

DV «Zlatni dani»,
Lovrečanska 16, Zlatar
Bistrica

80 Istoimena

općina

ne

Zbirno: 1803

Članak 12.

Ova Mreža objaviti će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Višeslav  Ćuk, dr.med.

Dostaviti:
1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,

Uprava za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje,
Zagreb, Donje Svetice 38,

2. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
3. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
4. Za zbirku isprava,
5. za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



Ž U P A N

KLASA: 601-02/10-01/06
URBROJ: 2140/01-09-10-2
Krapina,  15. rujna 2010.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Nacrt prijedloga mreže dječjih vrtića
na području Krapinsko-zagorske županije

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-
zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09.) župan Krapinsko-
zagorske županije dana 15. rujna 2010. godine  d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog mreže dječjih vrtića na području Krapinsko – zagorske županije.

2. Prijedlog mreže nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestitelja se zadužuje Ivan Lamot, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu,
šport i tehničku kulturu.

Ž U P A N

mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

Dostaviti:
1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.


