TOČKA 5.

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE
o sufinanciranju troškova boravka djece rane i predškolske dobi
s područja Općine Jelenje u privatnom dječjem vrtiću „Grobnički tići“ Podhum
i drugim vrtićima s područja drugih jedinica lokalne samouprave

IZVJETITELJ: Pročelnica

PRIJEDLOG ODLUKE
Na temelju članka 2. i članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“
broj 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 11. Plana mreže dječjih vrtića na području općine Jelenje
(„Službene novine PGŽ br. 23/14) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br.
33/09, 13/13, 6/16 i 17/17 i Službene novine Općine Jelenje broj 5/18, 11/18) Općinsko vijeće
Općine Jelenje, na 20. sjednici održanoj dana 18.2.2020. donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE
o sufinanciranju troškova boravka djece rane i predškolske dobi
s područja Općine Jelenje u privatnom dječjem vrtiću „Grobnički tići“ Podhum
i drugim vrtićima s područja drugih jedinica lokalne samouprave

Članak 1.
U članku 2. dodaje se stavak 2. koji glasi;
„Sufinanciranje troškova boravka djece u privatnom vrtiću „Grobnički tići“ Podhum i vrtićima s
područja drugih jedinica lokalne samouprave roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjeg
vrtića) mogu ostvarit do iznosa planiranog Proračunom Općine Jelenje.“
Članak 2.
Iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:
„Prednost pri ostvarivanju prava iz članka 2. ove Odluke ostvaruju roditelji odnosno skrbnici
(korisnici usluga dječjeg vrtića) djece upisane u dječji vrtić „Grobnički tići“ Podhum koji imaju
prebivalištem na području općine Jelenje, prema ljestvici poretka po sljedećim kriterijima:
1. zaposlena oba roditelja odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjeg vrtića)
2. zaposlen samohrani roditelj odnosno skrbnik (korisnik usluge dječjeg vrtića)
3. zaposleni roditelji 2 ili više djece upisane u dječji vrtić „Grobnički tići“ Podhum
4. oba roditelja/samohrani roditelj/skrbnik nemaju iskazano dospjelo dugovanje prema
Općini Jelenje u trenutku podnošenja zahtjeva za sufinaciranje
5. roditelji koji ispunjavaju uvjete upisa u dječji vrtić prema članku 2. ove Odluke.
Članak 3.
Iza članka 2.a dodaje se članak 2.b koji glasi:
„Dokaze o prednosti za ostvarivanje prava iz članka 2.a ove Odluke Općini Jelenje dostavlja
ravnatelj/ca privatnog vrtića „Grobnički tići“ Podhum.
Temeljem dostavljenih dokaza Općina Jelenje sklapa Ugovor o sufinanciranju boravka djece u
dječjem vrtiću „Grobnički tići“ Podhum za svaku predškolsku godinu.
Rok za dostavu dokaza je do 15.9. za predškolsku godinu.
Članak 4.
Člank 4. mijenja se i glasi: „
„Za dijete korisnika programa vrtića čiji je osnivač druga jedinica lokane samouprave, te privatnih
vrtića izvan područja općine Jelenje sufinacirani dio ekonomske cijene utvrđuje se prema
kriterijima iz članka 2., 2.a, 2b. i 3. ove Odluke pod uvjetom da su Proračunom osigurana sredstva
za sufinanciranje.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama Općine Jelenje“.
KLASA: 010-10/20-01/20
URBROJ:2170-04-01-20-6
Dražice, 18.2.2020.
Općinsko vijeće Općine Jelenje
Predsjednik
Luka Zaharija, prof.

PRAVNA OSNOVA:

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.),
članka 11. Plana mreže dječjih vrtića na području općine Jelenje („Službene novine PGŽ br. 23/14)

PREDLAGATELJ:
Sukladno odredbi članka 33. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 33/09, 13/13, 6/16 i
17/17 i „Službene novine Općine Jelenje“ broj 5/18, 11/18) predlagatelj odluke je općinski načelnik.
OBRAZLOŽENJE:
Sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97.,
107/07. i 94/13.), članka 11. Plana mreže dječjih vrtića na području općine Jelenje („Službene
novine PGŽ br. 23/14), Općina Jelenje sufinancira boravak djece predškolske dobi u dječji vrtić
„Grobnički tići“ u Podhumu i boravak djece koji se nisu upisali u DV „Grobnički tići“ a koji su
upisani u dječje vrtiće na području drugih jedinica lokalne samouprave.
Budući Olukom o sufinanciranju troškova boravka djece rane i predškolske dobi s područja Općine
Jelenje u privatnom dječjem vrtiću „Grobnički tići“ Podhum i drugim vrtićima s područja drugih
jedinica lokalne samouprave koja je donesena 18.9.2018. nisu definirani kriterii niti prednosti pri
donošenju odluke o sufinaciranju pristupilo se izmjeni Odluke.

