


PRIJEDLOG 
Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09, 

2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst i 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca, na svojoj __. 
sjednici održanoj ________ 2016., donijelo je sljedeću 

 
 

O D L U K U 
 

Članak 1. 
 
 

 
Dječji vrtić Cipelica, matični objekt Cipelica može otvoriti jednu skupinu jaslica. 
 

 
 

Članak 2. 
 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Grada Čakovca. 
 
KLASA: 021-05/16-01/135 
URBROJ: 2109/2-02-16-05 
Čakovec, _________ 2016. 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                     Jurica Horvat, v. r. 
 
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 

Nakon provedenih predupisa djece u Dječji vrtić Cipelicu, na listi čekanja 
ostala su djece s područja Grada Čakovca jasličke dobi (djeca od jedne do treće 
godine starosti).  

Prostor za smještaj djece u dobi od jedne do tri godine starosti moguće je 
osigurati u  matičnom objektu Dječjeg vrtića Cipelica (Vukovarska 15, Čakovec). 

Predočeni prijedlog Odluke o mogućnosti otvaranja jedne skupine jaslica u 
Dječjem vrtiću Cipelica, matičnom objektu Cipelica, upućujem Gradskom vijeću 
Grada Čakovca na donošenje. 
       GRADONAČELNIK 

Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. v. r. 



PRIJEDLOG 
Temeljem članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09, 

2/13, 3/13, 3/13 – proč. tekst i 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca, na svojoj __. 
sjednici održanoj ________ 2016., donijelo je sljedeću 

 
 
 

O D L U K U 
 
 

Članak 1. 
 
 

Dječji vrtić Cvrčak, Područni odjel „Krijesnice“ može otvoriti jednu skupinu 
jaslica. 

 
 
 
 

Članak 2. 
 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 
glasniku Grada Čakovca. 
 
 
KLASA: 021-05/16-01/134 
URBROJ: 2109/2-02-16-05 
Čakovec, _________ 2016. 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                     Jurica Horvat, v. r. 
 
 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Nakon provedenih predupisa djece u Dječji vrtić Cvrčak, na listi čekanja ostala 
su djeca s područja Grada Čakovca jasličke dobi (djeca u dobi  od jedne do treće 
godine starosti).  

Prostor za smještaj djece u dobi od jedne do tri godine starosti moguće je 
osigurati u  područnom odjelu „Krijesnice“ (M. Trnine 13, Čakovec). 

Predočeni prijedlog Odluke o mogućnosti otvaranja jedne skupine jaslica u 
Dječjem vrtiću Cvrčak, područni odjel „Krijesnice“, upućujem Gradskom vijeću Grada 
Čakovca na donošenje.  

 
GRADONAČELNIK 
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. v. r. 
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