
PRIJEDLOG!!! 

 

Temeljem članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i 

članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije« broj 

6/13, 10/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj ____. sjednici održanoj 

dana __________. godine donijelo je 

 

 

PLAN MREŽE PREDŠKOLSKIH USTANOVA  

NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC 

 

 
I. UVODNE NAPOMENE 

 

Članak 1. 

 

 Općina Donji Kraljevec ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima 

građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja. 

 Ta se prava i obveza ostvaruju osiguranjem kapaciteta za smještaj djece predškolske 

dobi na području općine i sufinanciranjem smještaja djece u dječjim vrtićima. 

 

Članak 2. 

 

 Općina Donji Kraljevec je osnivač Dječjeg vrtića «Ftiček», predškolske ustanove koja 

ima smještajne kapacitete u svojim objektima na lokacijama Donji Kraljevec i Hodošan za 

smještaj do 122 djece. 

  

II. PLAN MREŽE PREDŠKOLSKIH USTANOVA 

 

Članak 3. 
 

 Općina Donji Kraljevec sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi 

osigurava u svom proračunu sredstva za zadovoljavanje potreba građana kod smještaja 

djece u predškolske ustanove na području općine, na način od pedagoške godine 

2018./2019. pa nadalje  utvrđuje Plan mreže predškolskih ustanova i broj djece koju pod 

istim uvjetima sufinancira u pojedinoj predškolskoj ustanovi, kako slijedi: 

 

USTANOVA Broj djece koja se sufinancira 

ukupno 

Dječji vrtić «Ftiček» u D. Kraljevcu do 80 djece 

Jaslička skupina do 12 djece 

Dječji vrtić «Ftiček» u Hodošanu do 30 djece 

 

 U slučaju popunjenosti kapaciteta dječjeg vrtića „Ftiček“, Općina Donji Kraljevec 

sufinancira u istom iznosu kao i za djecu u dječjem vrtiću «Ftiček» Donji Kraljevec 

smještaj određenog broja djece u predškolskim ustanovama na području drugih JLS-a. 

 

Članak 4. 

 



 Redoviti program koji predstavlja razvojni program odgoja i naobrazbe djece u dobi 

od šest mjeseci do polaska u školu a namijenjen je djeci za zadovoljavanje njihovih 

potreba i potreba roditelja u različitom trajanju Općina Donji Kraljevec sufinancira 

sukladno utvrđenim mjerilima predstavničkog tijela županije. 

 Posebni programi (učenje stranog jezika, glazbeni programi, likovni programi, 

dramsko-scenski programi, informatički programi, športski programi, ekološki, vjerski, 

zdravstveni, programi za djecu s posebnim zdravstvenim potrebama, programi rada s 

roditeljima, preventivni programi) i alternativni programi temelje se na tržišnim pravilima, 

što znači da ih zainteresirani roditelji plaćaju. 

 

Članak 5. 

 

 Na području Općine Donji Kraljevec mogu se osnivati nove predškolske ustanove 

kojima Općina Donji Kraljevec nije osnivač, ali Općina Donji Kraljevec ne preuzima 

obvezu sufinanciranja smještaja djece u takvim ustanovama. 

  

III. ZAKLJUČNE ODREDBE 

 

Članak 6. 

 

 Plan mreže predškolskih ustanova na području Općine Donji Kraljevec objavljuje se u 

Službenom glasniku Međimurske županije. 

 Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje Plan mreže predškolskih ustanova na 

području općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» 12/10)  

 

 Plan mreže predškolskih ustanova na području Općine Donji Kraljevec dostavlja se 

Međimurskoj županiji, radi utvrđivanja Mreže predškolskih ustanova za područje 

Međimurske županije. 

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC 

 

 

 

Klasa:601-01/19-01/ 

Ur.broj:2109-06-19-01 

D. Kraljevec,          

         PREDSJEDNIK OV 

         Zoran Strahija 

 

 

 

 


