
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

u postupku donošenja Odluke o načinu ostvarivana prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Gustav 

Krklec Krapina 

Naziv akta za koji je provedeno 

savjetovanje s javnošću  

Nacrt Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece 

u Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 

provedbu savjetovanja  

Grad Krapina, Upravni odjel za društvene djelatnosti, 

poslove gradonačelnika i gradskog vijeća   

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji 

se njime žele postići uz sažetak ključnih 

pitanja 

Člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju određeni su kriteriji za upis djece da način 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđuje 

osnivač dječjeg vrtića svojim aktom.Odredbama Zakona 

određeno je da prednost pri upisu djece u dječje vrtiće, koji su u 

vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

ili u državnom vlasništvu, imaju djeca roditelja žrtava i invalida 

domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca 

zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca 

samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima, djeca u 

godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju 

doplatak za djecu. 

Dječji vrtić Gustav Krklec Krapina provodi upis djece u 

dječji vrtić temeljem Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić 

„Gustav Krklec“ Krapina i ostvarivanju prava i obveza korisnika 

usluga, kojeg donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Gustav 

Krklec“, a sukladno načinu ostvarivanja prednosti pri upisu koji 

svojom odlukom utvrđuje Gradsko vijeće. Temeljem Odluke o 

odabiru ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u 

okviru Javnog poziva za odabir ustanova ranog i predškolskog 

odgoja i obrazovanja koji se provodi kroz projekt 

„Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke 

usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove Središnjeg 

državnog ureda za razvoj digitalnog društva, KLASA:910-04/20-

01/03, URBROJ:  520-08-01-01/2-20-07 Dječji vrtić Gustav 

Krklec Krapina uključen je u informatizirani sustav za prijavu i 

upis djece u vrtić razvijen u sklopu projekta „Informatizacija 

procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne 

i obrazovne ustanove“ (Kodni broj: UP.04.1.1.18.0001).  

Slijedom naprijed navedenog, a u svrhu prilagodbe 

postojećih kriterija utvrđenih Odlukom o načinu ostvarivanja 

prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Gustav Krklec“ Krapina 

(Službeni glasnik Grada Krapine br.3/14) uvjetima i odredbama 

web aplikacije za prijavu i upis djece u ustanove ranog i 

predškolskog odgoja utvrđen je nacrt nove Odluke o načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić «Gustav 

Krklec» Krapina. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

Internetska stranica Grada Krapine: www.krapina.hr / 

Informacije / Savjetovanja s javnošću 

Razdoblje provedbe savjetovanja Internetsko savjetovanje provedeno je u razdoblju od 07.03. do 

06.04.2022. 

Pregled osnovnih pokazatelja  

uključenosti savjetovanja s javnošću  

Nije bilo dostavljenih prijedloga niti mišljenja. 

http://www.krapina.hr/


Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 

mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 

razloga za neprihvaćanje  

- 

Troškovi provedenog savjetovanja - 

Izvješće izradila Andrea Cobović 

Mjesto i datum Krapina, 07.04.2022. 

 


