
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA  

U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I ŠKOLSTVU GRADA VRBOVCA ZA 2021. GODINU 
 

Nositelj izrade izvješća: SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE GRADA VRBOVCA 
Vrbovec, 01. prosinca 2020. godine 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM 
ODGOJU I ŠKOLSTVU GRADA VRBOVCA ZA 2021.GOD. 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Služba za opće poslove Grada Vrbovca 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići uz sažetak ključnih 
pitanja 

Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od navršene 
jedne godine života do polaska u osnovnu školu. Predškolski 
odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i 
potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim 
potrebama djeteta. Dječji vrtići dopunjuju obiteljski odgoj te 
uspostavljaju djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim 
dječjim okruženjem. Cilj: je razvijati predškolsko, školsko i 
akademsko obrazovanje na području Grada,  aktivnosti: 
odgojno obrazovni procesi, radionice, te ostali vidovi razvoja 
obrazovanja mladih na području grada, rezultati: podići 
općenito obrazovanje na višu razinu, suradnja: s ustanovama 
predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog obrazovanja i 
udrugama koje se bave obrazovanjem na području grada, 
promocija programa: internet stranica Grada, Radio Vrbovec, 
lokalne novine, putem TV emisija o Gradu, te ostali portali.  
Sredstva za ostvarivanje javnih potreba u školstvu osiguravaju 
se u državnom proračunu i u proračunima jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

https://vrbovec.hr/2020/10/30/savjetovanje-o-
prijedlogu-programa-jp-u-predsk-odgoju-i-skolstvu-za-
2021-g/  

30.10.2020. g. – 30.11.2020. g. 

Pregled osnovnih pokazatelja 
uključenosti savjetovanja s javnošću  

U postupku savjetovanja s javnošću niti jedan sudionik 
nije dostavio  prijedlog odnosno mišljenje.  

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem 
razloga za neprihvaćanje  

- 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  - 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Za provedbu javnog savjetovanja nije bilo financijskih 
troškova.  

 
KLASA: 602-01/20-03/05 
URBROJ: 238/32-03/17-20-4 
Vrbovec, 01.12.2020. godine  
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