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Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 31. Statuta Grada
Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13., 16/14., 4/18., 5/20., 13/20.
- pročišćeni tekst, 15/21. i 28/21. - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj
15. sjednici održanoj dana 21. veljače 2023. godine donijelo je

ODLUKU
O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE

U DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić

Zipkica (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), čiji je osnivač Grad Zabok.

Članak 2.
U Dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršenih godinu dana života do polaska u

osnovnu školu.
Članak 3.

Dječji vrtić osigurava ostvarivanje programa predškole uz uvjete propisane zakonom.

Članak 4.
Prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje dijete koje zajedno s oba roditelja odnosno

samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji ima
prebivalište na području Grada Zaboka.

Ukoliko nakon utvrđivanja prednosti iz stavka 1. ovog članka preostane slobodnih
mjesta za upis u Dječji vrtić, u Dječji vrtić se mogu upisati i djeca koja zajedno s jednim
roditeljem imaju prebivalište na području Grada Zaboka.

Članak 5.
Prednost pri upisu u Dječji vrtić za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja do 1.

travnja tekuće godine navrše četiri godine života.
Nakon upisa djece iz stavka 1. ovog članka djeca se upisuju na način da prednost pri

upisu imaju djeca prema sljedećem redoslijedu:
- djeca s oba zaposlena roditelja
- djeca iz obitelji s troje ili više djece
- djeca samohranih roditelja
- djeca iz jednoroditeljskih obitelji
- djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje

nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili



obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u
skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se
uređuje metodologija vještačenja

- djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji
- djeca roditelja invalida Domovinskog rata
- djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
- djeca roditelja koji primaju doplatak na djecu ili roditelja korisnika zajamčene

minimalne naknade.
Ukoliko bi u istom redu prednosti prednost pri upisu ostvarivalo više djece nego što

ima slobodnih kapaciteta za upis, prednost ostvaruje dijete starije dobi.

Članak 6.
Dijete koje zajedno s roditeljima ima prebivalište na području druge jedinice lokalne

samouprave može ostvariti pravo na upis u Dječji vrtić ako preostane slobodnih mjesta nakon
upisa sve prijavljene djece u skladu sa člancima 4. i 5. ove Odluke.

Članak 7.
Postupak upisa djece u Dječji vrtić utvrđuje upravno vijeće Dječjeg vrtića svojim

aktom, uz suglasnost gradskog vijeća Grada Zaboka.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku

Krapinsko- zagorske županije“.
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