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 Na temelju  članka 44. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije“ broj 5/13, 15/14, 6/18 i 6/20) Općinski načelnik dana 26.03.2020. godine 

donio je 
 

O D L U K U  

 
1. Za djecu predškolske dobi s područja Općine Sveti Križ Začretje kojima se temeljem 

izdanih Suglasnosti Općine sufinancira boravak u poslovnim subjektima koji obavljaju 

djelatnost predškolskog odgoja, unatoč smanjenom kapacitetu njihovog rada 

uzrokovanog sprječavanjem širenja zaraze virusom COVID -19, za ožujak 2020. godine 

iz proračuna Općine Sveti Križ Začretje financirati će se boravak u iznosima kako 

slijedi: 

 Za djecu smještenu u Obrtima za čuvanje djece u iznosu od 50 % cijene 

usluge dadilja, a maksimalno do iznosa od 1.000,00 kn mjesečno po djetetu. 

Iznimno, za drugo i svako daljnje dijete iz iste obitelji visina sufinanciranja   

djelatnosti dadilja iznosi 60 % od cijene usluge dadilja, a maksimalno do 

iznosa od 1.200,00 kn mjesečno. 

 Za djecu smještenu u  dječjim vrtićima na području drugih JLS  u iznosu 

50 % ekonomske cijene redovitog programa tog vrtića.  

Iznimno, za drugo dijete iz iste obitelji koje pohađa vrtić u iznosu 70 % 

ekonomske cijene redovitog programa tog vrtića, te 100 % za treće i svako 

daljnje dijete iz iste obitelji koje pohađa vrtić.  

 Za djecu smještenu u Ustrojstvenoj jedinici dječjeg vrtića pri Osnovnoj 
školi Sveti Križ Začretje prema odredbama Ugovora o razgraničenju 

troškova između Osnovne škole Sveti Križ Začretje i Općine Sveti Križ 

Začretje 

2. Prilikom obračuna cijene usluge  za mjesec ožujak poslovni subjekti iz točke 1. ove 

odluke dužni su  roditeljima polaznika umanjiti cijenu usluge razmjerno broju dana u 

kojima im, zbog obustave djelatnosti, usluga nije pružana. 

 


