
 

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne 

novine“, broj 10/97. i 107/07.) i članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni 

glasnik Međimurske županije“, broj 11/09.) Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na 

svojoj 19. sjednici održanoj 28.  prosinca 2011. godine, donosi  

 

IZMJENE I DOPUNE 

Odluke 

o Planu mreže dječjih vrtića u  

Općini Sveti Juraj na Bregu 

 

Članak 1. 

 

Općinsko vijeće Općinske Sveti Juraj na Bregu na 09. sjednici, održanoj 30. lipnja 2010. 

godine, donijelo je Odluku o Planu mreže dječjih vrtića u Općini Sveti Juraj na Bregu 

(“Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 16/10.).   

 

        Članak 2. 

 

Točka II. DJEČJI VRTIĆI NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU mijenja se 

i glasi: 

 

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi („ Narodne novine“, broj 10/97. i 

10/07.), na području Općine Sveti Juraj na Bregu provode se organizirani oblici predškolskog 

odgoja za djecu od šest mjeseci do šeste godine života, odnosno do polaska u osnovnu školu, 

u dva vrtića: 

 

01.  Dječji vrtić „Žibeki“ -  Područni odjel u Brezju, Brezje 63. 

Osnivač je fizička osoba u Općinskim prostorima. 

 

02. Dječji vrtić Zipka – Područni odjel „Ringišpil“, I.G.Kovačića 111/a, Lopatinec. 

Osnivač je fizička osoba u Općinskim prostorima. 

 

Na temelju Zakona u navedenim dječjim vrtićima ostvaruju se: 

- redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, prehrane i socijalne skrbi djece 

predškolske dobi (koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim 

mogućnostima i sposobnostima), u pravilu su 10 – satni programi u skladu s 

potrebama djece i zaposlenih roditelja, 

- programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 

- program predškole za djecu koja nisu uključena u redoviti program, u godini prije 

polaska u školu, 

- programi ranog učenja stranih jezika, 

- programi vjerskog odgoja,  

- programi dramsko-scenske i glazbeno-ritmičke igraonice, 



- programi športskog sadržaja, 

- programi odgoja i obrazovanja za okoliš, 

- programi rada s djecom pripadnicima nacionalnih manjina, 

- preventivni programi, 

- programi za rad s darovitom djecom,  

- programi sigurnosti kao integrirani programi u sklopu redovitog programa. 

 

Za sve programe koji se provode u dječjem vrtiću, isti mora posjedovati suglasnosti 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa na njihovo provođenje, u suprotnom se ne  mogu 

provoditi. 

 

Članak 3. 

 

Točka III. PLAN OBUHVATA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA (DJEČJIM 

VRTIĆIMA) mijenja se i glasi: 

 

U 2012. godini planira se na teret proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu sufinanciranje 

programa dječjih vrtića čiji su osnivači: 

 

- FIZIČKA OSOBA U OPĆINSKIM PROSTORIMA 

 

01. Dječji Vrtić „Žibeki“ Čakovec – područni odjel „Žibeki“ Brezje 

 

1 odgojno – obrazovna skupina 10- satnog jasličkog programa 

 

1 odgojno – obrazovna skupina 10-satnog vrtićkog programa 

 

Sveukupno djece:57 

 

Ukupno odgojno – obrazovnih skupina: 2 

 

Ukupno odgojitelja: 4 

 

 

Ukupno ostalih djelatnika: 

 

- medicinska sestra (1/5 radnog vremena) 

 

- stručni suradnici (pedagog, psiholog, logoped, rehabilitator) 

 

- socijalni pedagog (prema potrebi) 

 

- socijalni radnik (1/5 radnog vremena) 

 



- ravnateljica (1/5 radnog vremena) 

 

- tajnica (1/5 radnog vremena) 

 

- kuharica KV:1 

 

- servirka – SSS: 1 

 

- spremačica SSS 1, i 1 (½ radnog vremena) 

 

 

- FIZIČKA OSOBA U OPĆINSKIM PROSTORIMA 

 

01. Dječji vrtić „Zipka“ Gornji Mihaljevec, područni odjel „Ringišpil“ 

I.G.Kovačića 111/a, Lopatinec 

 

1 odgojno – obrazovna skupina 10- satnog jasličkog programa 

 

1 odgojno – obrazovna skupina 10-satnog vrtićkog programa 

 

Sveukupno djece: 24 

 

Ukupno odgojno – obrazovnih skupina: 2 

 

Ukupno odgojitelja: 3 

 

 

Ukupno ostalih djelatnika: 

 

- ravnateljica (1/2 radnog vremena) 

 

- medicinska sestra  (Ugovor o dijelu) 

 

- pedagog (Ugovor  o dijelu) 

 

- logoped (Ugovor o dijelu)  

 

- servirka – SSS 1, (1/2 radnog vremena) 

 

- spremačica SSS 1, (1/2 radnog vremena) 

 

 

 

 



Članak 4. 

 

Točka IV. OBVEZE VRTIĆA mijenja se i glasi: 

 

Vlasnici vrtića „Žibeki“ i „Ringišpil“ dužni su poslovanje vrtića urediti u skladu s važećim 

zakonskim propisima, Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe u 

skladu s određenim rokovima te HACCP sustavom, kao i drugim propisima koji uređuju rad 

dječjih vrtića. 

 

Članak 5. 

 

Točka VIII. SREDSTVA mijenja se i glasi: 

 

Za sufinanciranje redovitog programa njege, odgoja, naobrazbe i socijalne skrbi djece 

predškolske dobi, Općina Sveti Juraj na Bregu osigurat će sredstva u Proračunu Općine Sveti 

Juraj na Bregu za 2012. godinu. 

Za ostale Programe sredstva će se osigurati u Državnom proračunu sukladno članku 49. 

Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. 

 

Članak 6. 

 

Ostale odredbe Odluke o Planu mreže dječjih vrtića u Općini Sveti Juraj na Bregu („Službeni 

glasnik Međimurske županije“, broj 16/10.) ne mijenjaju se. 

 

Članak 7. 

 

Ove Izmjene i dopune Odluke o Planu mreže dječjih vrtića u Općini Sveti Juraj na Bregu 

stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

KLASA.601-01/10-01/01 

URBROJ:2109/16-03-11-4 

Pleškovec, 28. prosinca 2011. 

PREDSJEDNIK 

Općinskog vijeća 

Marija Rodinger, v.r. 

 

 


