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Predmet: I./ Informacija o poduzetim aktivnostima i donjetim aktima potrebnim
za početak rada nakon useljenja u Dječji vrtić Konjščina po završetku radova
II./ Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih
potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u Općini Konjščina i o prednosti pri upisu
u Dječji vrtić Konjščina ( u daljnjem tekstu: Odluka)- donošenje
I.

Informacija o poduzetim
aktivnostima
i
donjetim aktima
potrebnim za početak rada nakon useljenja u Dječji vrtić
Konjščina po završetku radova

I.1. Uvod
Radovi na rekonstrukciji, dogradnji, nadogradnji i opremanju Dječjeg vrtića
Konjščina temeljem Ugovora o javnoj nabavi br. MV-01/2017 od 13. svibnja
2017. godine započeli su 18. svibnja i trajali do 03. 11. 2017. godine.
Radove je izvodila tvrtka TISA GRADNJA d.o.o. Zlatar Bistrica Sportski
prolaz 3
Ugovoreni iznos radova iznosi 5.802.035,05 kuna + ( PDV ) 1.450.508,76 kuna
= 7.252.543,81 kuna
Nadzor je obavljala tvrtka ARMONT d.o.o. Zagreb.
Ugovoreni iznos nadzora iznosi 129.000,00 + PDV 32.250,00 = 161.250,00
kuna.
Tehnički pregled obavljen je i uporabna dozvola izdana 08. 11. 2017. godine.
Ured državne uprave Krapinsko zagorske županije Služba za društvene
djelatnosti Ispostava Zlatar 09. 11. 2017. godine izvršila je očevid na licu
mjesta te izdala rješenje kojim se Dječjem vrtiću Konjščina odobrava
obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja u promijenjenim uvjetima, te
utvrđeno da prostor i oprema ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti
predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.

Prema planu preseljenje iz privremene lokacije dječjeg vrtića ( prostori
Osnovne i Srednje škole Konjščina - sportska dvorana ) izvršeno je
vikendom od 10., 11. i 12. studenog.
Sva djeca koja su do sada bila na privremenoj lokaciji, dana 13. studenog
2017. godine ponovno su na staroj adresi u novom i potpuno
uređenom prostoru Vrtića.
I.2. Postupci i akti koji su donijeti temeljem zaključka Općinskog vijeća
Općine Konjščina od 4. 7. 2017. godine, KLASA: 601-01/17-01/4, URBROJ:
2211/04-1-17-3
(„Stručna služba Dječjeg vrtića u suradnji sa tijelima Općine Konjščina
(Općinskim načelnikom i Jedinstvenim upravnim odjelom ) najkasnije
do 30.
10. 2017. godine dužna je izraditi i dostaviti nadležnim tijelima na usvajanje
prijedloge akata, odnosno izmjene i dopune postojećih akata Dječjeg vrtića
sukladno Državnom pedagoškom standardu i ostalim pravilima i standardima
koji će vrijediti nakon useljenja u Dječji vrtić Konjščina po završetku radova i
opremanju te tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole.“)

Na 6. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Konjščina održanoj 30. 10.
2017. godine donijeti su:
1. Financijski plan za 2018. godinu
2. Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
dječjeg vrtića Konjščina
3. Usvojen i objavljen Plan upisa djece od 01. 12. 2017. godine
4. Odluka o ekonomskoj cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića
Konjščina po djetetu mjesečno ( za dvanaest mjeseci ), te
raspravljen radni materijal i utvrđen prijedlog Odluke o mjerilima za osiguranje
sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u
Općini Konjščina i o prednosti pri upisu u Dječji vrtić Konjščina ( u daljnjem
tekstu: Odluka).
Prema utvrđenom prijedlogu Odluke te navedenim aktima donijetih od
strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i Općinskog načelnika,
Dječji vrtić
Konjščina od 01. 12. 2017. godine nadalje radit će kroz cijelu godinu, dakle
dvanaest mjeseci.
Sada su utvrđene četiri odgojne skupine ( jaslice + tri odgojne skupine)
sukladno Državnom pedagoškom standardu. Ostavljena je mogućnost, naravno
ukoliko će to potrebe zahtijevati za otvaranje nove odgojne skupine.
Program Male škole te mogućnost realizacije drugih programa ( rano učenje
stranih jezika, engleska radionica, program za darovitu djecu i dr.)
Utvrđena je ekonomska cijena redovitog programa ( ECRP) po djetetu mjesečno
u iznosu od 1.840,00 kuna u kojoj roditelji učestvuju sa iznosom od 800,00
kuna, a ostatak se osigurava Proračunom Općine i iz drugih izvora.

II.

Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih
potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u Općini Konjščina i o
prednosti pri upisu u Dječji vrtić Konjščina ( u daljnjem tekstu:
Odluka)

Predmetnom Odlukom
o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje
javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u Općini Konjščina i o prednosti
pri upisu u Dječji vrtić Konjščina ( u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se mjerila
kojima se osiguravaju sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti
predškolskog odgoja u Općini Konjščina
sukladno Zakonu o predškolskom
odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu, Odluci o mjerilima za
osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog
odgoja („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije „ br. 33/14), Planu
mreže Dječjih vrtića na području Općine Konjščina („Službeni glasnik Krapinsko
- zagorske županije“ br. / 2017).
Sukladno utvrđenim Programima u Dječjem vrtiću utvrđeno je i financiranje istih
i to:
-Redoviti program traje 10-sati. Ekonomska cijena redovitog programa (ECRP)
utvrđuje se sukladno utvrđenom Financijskom planu. Financijski plan utvrđuje
Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost Općinskog načelnika.
Financijski plan Dječjeg vrtića sastavni je dio Proračuna Općine.
ECRP iskazuje se mjesečno po djetetu u kunama na bazi jedne kalendarske
godine (12 mjeseci)
Pedagoška godina traje od 01. 09. tekuće godine do 31. 08. iduće godine.
Korisnici ( roditelji/ skrbnici ) u ECRP učestvuju bez obzira na visinu prihoda i
materijalne prilike ( jedinstvena cijena za sve korisnike) maksimalno do 50%
ECRP ( sada je utvrđena u iznosu od 800,00 kuna, ili 43,47%).
Člankom 7. Odluke
utvrđeno je oslobađanje od plaćanja ( za dijete
roditelja/skrbnika/staratelja koji je 100 %HRVI iz Domovinskog rata, za svako
treće i svako daljnje dijete u obitelji, korisnik za dijete bez oba roditelja),
Pod točkom d) i c) članka 7. utvrđene su olakšice.
Ostalim stavcima članka 7. i člankom 8. propisani su uvjeti pod kojima se
oslobođenja,i olakšice te izostanak djeteta iz Vrtića može koristiti.
I dalje je ostavljena mogućnost upisa djece iz drugih jedinica lokalne
samouprave ,te uvjeti pod kojima se djeca upisuju i način financiranja ( članak
9. )
Financiranje Pred škole je besplatno za korisnike ( roditelj ).
Nadalje, Odlukom u člancima od 12. do 14. regulirano je na koji način i tko
će osiguravati sredstva za programe za djecu rane i predškolske dobi s
teškoćama u razvoju i darovitu djecu.
Odlukom od članka 16. do 18. regulira se pitanje prednosti pri upisu u Vrtić, a
sam postupak regulira se Pravilnikom kojeg donosi Upravno vijeće uz
suglasnost Općinskog načelnika .

U prijelaznim i završnim odredbama regulirano je koji akti prestaju važiti , a koji
i dalje ostaju nakon stupanja na snagu ove Odluke.

Financijske obveze:
Ova odluka iziskuje financijske obveze za Općinu Konjščina i to :
Za 2017. godinu povećanje od 73.452,00 kuna kuna (ukupni Financijski plan za
2017. Iznosi 1.510.615,00 kuna
Za 2018. godinu iznos iz proračuna je 933.758,00 kuna. ( Ukupni Financijski
plan iznosi 1.765.258,00 kuna
Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osigurat će se Proračunom Općine
Konjščina.
Svi naprijed navedeni
akti međusobno
su povezani i čine jednu cjelinu za
funkcioniranje Dječjeg vrtića u dijelu upisa djece u Vrtić, sklapanja ugovora sa
korisnicima usluge Vrtića i Financiranje vrtića kao cjeline.
Svi donijeti akti objavljeni su na službenoj stranici Dječjeg vrtića : http://vrtickonjscina.hr/djecji-vrtic-konjscina/ te u iste možete izvršiti uvid.
Temeljem iznijetog predlaže se donošenje:
a / zaključka kojim se prihvaća Informacija o poduzetim aktivnostima i donijetim
aktima potrebnim za početak rada nakon useljenja u Dječji vrtić Konjščina po
završetku radova,
b/ Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u
djelatnosti predškolskog odgoja u Općini Konjščina i o prednosti pri upisu u Dječji
vrtić Konjščina.
Pripremila.
Nevenka Benjak,
pročelnica

Općinski načelnik:
Mirko Krznar

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
601-01/17-01/13
URBROJ:
2211/04-1-17- 6
KONJŠČINA, 21. 11. 2017.
Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 35. Statuta Općine Konjščina
(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 8/13) Općinsko vijeće
Općine Konjščina na 7. sjednici održanoj 21. 11. 2017. godine, donijelo je:
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Informacija o poduzetim aktivnostima i donijetim aktima
potrebnim za početak rada nakon useljenja u Dječji vrtić Konjščina po
završetku radova ( 03. 11. 2017. godine), KLASA: 601-01/17-01/13, URBROJ:
2211/04-3-17-5 od 13. 11. 2017. godine podnijeta od strane Općinskog načelnika
Općine Konjščina.
Informacija je sastavni dio ovog Zaključka.
Dostaviti:
1. Dječji vrtić Konjščina
- Ravnateljici, gđa. Marini Benjak Bregeš
- Predsjednici upravnog vijeća - Sandri Galina
2. Jedinstveni upravni odjel, ovdje
3. Objava – www.konjscina.hr
- Oglasna ploča
4. Zapisnik, ovdje
-

Predsjednik :
Ivica Crneković

