
  

 
OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM  
 

JAVNOŠĆU 

 

 
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu prijedloga 
Odluke o sufinanciranju redovitog 
programa predškolskog odgoja u dječjim 
vrtićima drugih osnivača na području grada 
Karlovca 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Grad Karlovac 
Upravni odjel za društvene djelatnosti  
   

 
Svrha dokumenta 

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup 
unformacijama.  

 

Datum dokumenta 
 

8.3.2017. 
 

Verzija dokumenta  

 

Vrsta dokumenta 
 

Nacrt Odluke  

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili 
akta 

Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog 
odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada 
Karlovca 

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama Grada 

- 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Grad Karlovac 
Upravni odjel za društvene djelatnosti  

 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno/ili u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

Stručne službe Grada Karlovca  

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili 
na drugi odgovarajući način? 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za savjetovanje? 

  

Od 8.3.2017. do 
22.3.2017.  

 

www.karlovac.hr  

 http://www.karlovac.hr/?id=8175&p
regled=1 
 

 Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

1. Nikolina Smajla  

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti 
na određene odredbe nacrta 

U privitku  

 

Troškovi provedenog savjetovanja 0 kuna 

 

http://www.karlovac.hr/
http://www.karlovac.hr/?id=8175&pregled=1
http://www.karlovac.hr/?id=8175&pregled=1


 

 

OČITOVANJE NA PRIMJEDBE:NIKOLINA SMAJLA 

KOMENTAR:  

1.Nepravedno je u program uključiti samo vrtiće kojima nije osnivač Grad Karlovac, s obzirom da 
postoji nekoliko obrta za čuvanje djece koji imaju istu funkciju i dio su programa predškolskog odgoja 
(sa zakonski uređenim pravilima poslovanja). Naime, velik broj roditelja djece u dobi od 1 do 3 godine 
(koja ne mogu dobiti mjesto u privatnom vrtiću jer ne postoji jaslička grupa, po mojim informacijama) 
plaća mjesečno 2.000 kuna obrtu za čuvanje djece iz razloga što nisu dobili mjesto u gradskom vrtiću. 
Neupitna je kvaliteta tih obrta, osobno sam jako zadovoljna, ali smatram da nije pravedno ne 
subvencionirati i te programe. 

2.  Subvencija od 250 kn mjesečno je preniska – ukoliko je subvencija gradskih vrtića (prema mojim 
informacijama) oko 1.000 kuna, ne vidim gdje je tu pravednost. Neke općine naime subvencioniraju 
boravak u obrtima za čuvanje djece u 50%-tnom iznosu, što je prihvatljivo i pravedno u odnosu na 
subvencioniranje gradskih vrtića. 

OČITOVANJE:  

1. Kako je ovo jedan od prvih koraka Grada Karlovca u sufinanciranju privatnih vrtića, strateški ćemo 
promišljati te vidjeti u budućnosti  na koji način unaprijediti kvalitetu odgoja i obrazovanja u 
predškolskom odgoju te na koji način možemo smanjiti liste čekanja u vrtićima kojima je osnivač Grad 
Karlovac. U tom smislu ćemo razmotriti i mogućnost sufinanciranja obrta za čuvanje djece.  

2.  Gradsko vijeće je na 33. sjednici održanoj dana 15.12.2017. godine donijelo  Program javnih 
potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2017. godinu u kojemu je definiran iznos  
sufinanciranja za pedagošku godinu 2017./2018. godinu. Prema navedenom iznosu od 40.000 kuna 
osiguranih sredstava,  predlaže  se iznos od 250,00 kuna  kao subvencija roditeljima. Vjerujemo da 
ćemo u budućnosti osigurati veći iznos sufinanciranja.  
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