
OBRAZLOŽENJE 

Nacrta ODLUKE O MJERILIMA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC  
OD RODITELJA-KORISNIKA USLUGA 

 
Obrazloženje razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta 

 U Gradu Vrbovcu na snazi je Odluka o sudjelovanju roditelja u pokriću dijela troškova usluga 

Dječjeg vrtića Vrbovec („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 39/15, 22/17, 1/18 i 12/21). 

U 2022. godini došlo je do povećanja troškova znatnog porasta troškova života. Nije samo riječ 
o povećanju cijena energenata, nego o rastu cijena osnovnih životnih namirnica što se odnosi i na Dječji 
vrtić Vrbovec, ustanovu koja obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i 
predškolske dobi čiji je osnivač Grad Vrbovec. U odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja cijena 
energenata, komunalnih usluga, namirnica za prehranu djece, kao i ostalih troškova materijala i usluga 
te uz sadašnju cijenu roditeljskog učešća od 550,00 kn mjesečno koja se nije mijenjala od 2015. godine, 
Dječji vrtić Vrbovec nije u mogućnosti podmiriti povećane troškove poslovanja. 

Kako bi Dječji vrtić Vrbovec i nadalje mogao osigurati djeci kvalitetne uvjete boravka sukladno 
propisanim standardima, predlaže se povećanje cijene kojom roditelj-korisnik usluga sudjeluje u 
financiranju dijela ekonomske cijene cjelodnevnog boravka s dosadašnjeg iznosa od  550,00 kn na iznos 
od 725,00 kn, a što je opravdano i iz već navedenih razloga porasta troškova kojem svi svjedočimo. 
Cijena skraćenog boravka iznosila bi 370,00 kuna dok se iznos za provođenje kraćih programa ne bi 
mijenjao te bi se, kao i do sada, naplaćivao 130,00 kuna za mjesece u kojima se provodi. 

Isto tako, važno je napomenuti da za obavljanje usluga programa, puna mjesečna cijena 
programa Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i 
procijenjenog prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu. Ukupni 
godišnji rashodi obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene Državnim pedagoškim standardom 
predškolskog odgoja i naobrazbe. Predloženim nacrtom Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg 
vrtića Vrbovec od roditelja-korisnika usluga (u daljnjem tekstu: Odluka), ekonomsku cijenu za svaku 
kalendarsku godinu utvrđivalo bi Upravno vijeće Dječjeg vrtića najkasnije do početka te kalendarske 
godine. 

Ovim nacrtom Odluke utvrđuju se i mjerila sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u 
ekonomskoj cijeni redovitih programa koja se umanjuje zbog opravdanih razloga navedenih u čl. 7. 
predložene Odluke . 

Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15 i 69/22) 

propisana je obveza jedinicama lokalne samouprave da u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom 

javnošću, javno objave na internetskim stranicama, na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku 

nacrte općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za život lokalne zajednice odnosno kojima se 

utječe na interese građana i pravnih osoba. Svrha savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od 

zainteresirane javnosti u svezi predloženih mjera. Stoga, pozivamo zainteresiranu javnost da u 

propisanom roku od 30 dana od dana otvaranja savjetovanja dostave svoje prijedloge i mišljenja na 

nacrt Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Vrbovec od roditelja-korisnika usluga. 

 


