
 Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 25. Statuta Grada Ogulina 

(„Glasnik Karlovačke županije“ br. 10/18, 22/19. 28/19 – pročišćeni tekst i 30/20), 

Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana _____ 2021. godine,  donosi 

 

O  D  L  U  K  U 

o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića 

na području Grada Ogulina  
 

Članak 1. 

 

Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Ogulina (u daljnjem tekstu Plan 

mreže) utvrđuju se dječji vrtići u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i 

obrazovanja, objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja te 

razvoj mreže dječjih vrtića na području Grada Ogulina. 

 

Članak 2. 

 

 Planom mreže utvrđuje se obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja na području 

Grada Ogulina kao rezultat usuglašavanja potreba građana i materijalnih mogućnosti 

Grada, u vidu planiranog obuhvata djece programima predškolskog odgoja i obrazovanja 

u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin, Ogulin, Petra Preradovića 23.  

 

Članak 3. 

 

 Grad Ogulin sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju kao osnivač Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin u svom proračunu osigurava 

sredstva za rad istog. 

 

Članak 4. 

 

 Mreža dječjih vrtića Grada Ogulina može se proširivati dogradnjom smještajnih 

kapaciteta dječjih vrtića iz članka 2. ove Odluke te otvaranjem novih odgojnih skupina 

odnosno područnih objekata u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda 

predškolskog odgoja i naobrazbe, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih 

zakonom utvrđenih osnivača.  

 Na području Grada Ogulina mogu se osnivati nove predškolske ustanove kojima 

Grad Ogulin nije osnivač, ali Grad Ogulin ne preuzima obvezu sufinanciranja smještaja 

djece u tim ustanovama. 

 

Članak 5. 

 

 Na području Grada Ogulina izgrađen je novi objekt Dječjeg vrtića „Bistrac“ 

Ogulin u naselju Sveti Petar, Sveti Petar 41 D, koji će u potpunosti udovoljavati uvjetima 

Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. 

 

 

 

 



 

 

Članak 6. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke 

županije“. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Plana 

mreže dječjih vrtića na području Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ broj  

57/13). 

 

 

 

KLASA:  023-01/21-01/ 

URBROJ: 2133/02-02-21-1 

Ogulin,  

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 

 

 

 

 Predsjednik Gradskog vijeća 

 

  

 Marinko Herman, struč. spec. krim. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  E  N  J  E 

uz prijedlog Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića 

na području Grada Ogulina  
 

 

 

 Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 

10/97, 107/07 i 94/13) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Plan 

mreže vrtića na svom području kao izraz potrebe roditelja – korisnika usluga i jedinice 

lokalne samouprave. 

 

Predstavničko tijelo lokalne samouprave donosi plan mreže dječjih vrtića na svom 

području, a predstavničko tijelo županije usklađuje razvitak mreže dječjih vrtića prema 

planovima gradova i općina na svom području. Mrežom dječjih vrtića utvrđuju se dječji 

vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja na području za 

koji se mreža utvrđuje, sa svim njihovim objektima u kojima se provode programi. Mreža 

dječjih vrtića mora udovoljiti zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića i 

programa za djecu predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama i sposobnostima. 

 

Grad Ogulin osnivač je Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin koji djeluje u objektu 

sjedišta ustanove Ogulin, Petra Preradovića 23. 

 

U Dječjem vrtiću se ostvaruje osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja 

koji obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i skrb djece predškolske dobi 

provođenjem programa njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane, 

socijalne skrbi te integracije djece s posebnim potrebama.  

Osnovni program se provodi kao: 

- primarni 10 satni program u 6 odgojnih skupina sa 140 upisane djece, 

- primarni 10 satni jaslički program u 2 odgojne skupine sa 43 upisane djece, 

- igraonica općeg tipa u 1 odgojnoj skupini sa 17 upisane djece, 

- predškola u 3 odgojne skupine koju pohađa 58 djece. 

Program provodi 20 odgojiteljica te stručni tim kojeg čine ravnateljica i 

zdravstvena voditeljica.   

Na poslovima prehrane, održavanja te administrativnim i računovodstvenim 

poslovima radi 12 djelatnika. 

Posebni programi odnose se na aktivnosti i programe koji predstavljaju 

nadogradnju redovnih programa i dodatnu mogućnost zadovoljavanja potreba djece za 

raznovrsnim aktivnostima koje unapređuju stjecanje vještina i kompetencija djece. 

Od posebnih programa provodi se program ranog učenja engleskog jezika i etno 

igraonica te  igraonica općeg tipa. 

Provode ih odgajateljice uz izrađene programe za koje je dobivena suglasnost 

nadležnog Ministarstva. 

Programi za djecu s teškoćama provode se u skupinama s redovitim programom, a 

prema uvjetima Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. 

U novom objektu Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin, na adresi Sveti Petar, Sveti Petar 

41 D provodit će se sljedeći programi: primarni 10 satni program u 4 odgojne skupine i 

primarni 10 satni jaslički program u 4 odgojne skupine.  

  



 Mreža dječjih vrtića mora udovoljiti zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja 

dječjih vrtića i programa za djecu predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama i 

sposobnostima.  

Ovim Planom omogućuje se roditeljima djece predškolske dobi zadovoljavanje 

osnovnih potreba za smještajem djece u predškolskoj ustanovi na području Grada Ogulina 

kroz raznolike programe odgojno obrazovnog rada. 

 

 Za provedbu Odluke osigurana su sredstva u Proračunu Grada Ogulina. 

 

 

 Stručna služba Grada Ogulina 

 Privremena pročelnica 

 

  

 Dinka Stipetić, dipl. oec., v.r. 


