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O b r a z l o ž e n j e 
Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni  

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka 
 

Podcentar predškolskog odgoja Veseljko smješten je u ulici J.P. Kamova 58 na 
Pećinama. U redovnom 10,5 satnom programu rad je organiziran u tri mješovite odgojne 
skupine djece vrtićne dobi od toga dvije redovne skupine i jedna za djecu sa teškoćama u 
razvoju. 

 
U pedagoškoj 2008./2009. godini u istočnom djelu grada uočena je veća potreba 

roditelja za smještajem djece jaslične dobi u dječji vrtić. Pa je tako u CPO Kvarner ostalo 37 
djece jaslične dobi neupisano.  

 
Dječji vrtić Rijeka je nakon uvida u sve prostore u 28 zgrada ponudio mogućnost 

otvaranja još jedne jaslične skupine i to u PPO Veseljko koji se nalazi na istočnoj strani 
grada. 
 Upravo u navedenom Podcentru, uočena je mogućnost uređenja novog prostora i 
time stvaranja osnovnog uvjeta za organiziranje navedene jaslične skupine. Jednu prostoriju 
je koristila voditeljica CPO-a, a drugu odgajateljice za pripremu odgojno obrazovnog rada, 
konzultacije s roditeljima i sl. U njihovom dosadašnjem prostoru započeo bi se ostvarivati 
program za novu jasličnu odgojnu skupinu u koju bi se nakon uređenja moglo smjestiti 14 
djece.  
 Sredstva za uređenje predmetnog prostora, (zidarski, ličilački, vodoinstalaterski i 
podopolagački radovi) osigurani su u Proračunu Grada Rijeke za 2008. godinu, u Razdjelu 
04, u okviru Programa: Program ulaganja u objekte ustanova odgoja i školstva, na poziciji 
449 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od cca 50.000,00 kuna. Dječji vrtić 
"Rijeka" financirat će troškove opremanja prostora u iznosu od cca 25.000,00 kuna na teret 
vlastitih prihoda. Time bi početkom listopada još jedna skupina jaslica mogla krenuti s radom.  

Međutim, otvaranje jedne nove odgojne skupine iziskuje i povećanje broja zaposlenih 
za 2 izvršitelja na radnom mjestu Odgojitelj. Procjena potrebnih godišnjih sredstava za dva 
nova izvršitelja u 2009. godini iznosi cca 220.000,00 kn. Ukoliko bi ostvarivanje programa za 
ovu skupinu započelo 1. listopada ove godine, potrebno je za razdoblje listopad-prosinac 
2008. godine osigurati cca 45.000,00 kn u okviru Razdjela 04, Glave 2 Dječji vrtić Rijeka, na 
Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje. 

Od ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka, zatražili smo da prije iznošenja takvog 
prijedloga izvidi s roditeljima neupisane djece interes da se njihova djeca smjeste u 
novoadaptirane jaslice PPO-a Veseljko na Pećinama. Istraživanje interesa roditelja nam je 
bilo potrebno jer smo pred par godina morali zatvarati vrtić na Pećinama (danas je to 
HOSTEL) zbog nezainteresiranosti roditelja istočnog dijela grada da voze svoju djecu u 
jaslice ili vrtić koji je mogao primiti stotinjak djece, a pohađalo ga je nekoliko godina samo 
sedmero djece s teškoćama u razvoju. 14 roditelja potpisalo je suglasnost za upis djeteta u 
PPO Veseljko. 

Slijedom svega navedenog, Upravno vijeće Vrtića na sjednici održanoj 23. rujna 
2008. godine utvrdilo je prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića "Rijeka" na način da se u Sistematizaciji povećava broj izvršitelja 
gore navedenog radnog mjesta za 2 ,a sukladno članku 41. stavku 1. Zakona o 
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predškolskom odgoju i naobrazbi istog su dostavili osnivaču na razmatranje i davanje 
suglasnosti.  
 
 
 
              Na sjednici 14. listopada 2008. godine Poglavarstvo Grada Rijeke razmatralo je 
Izvješće o upisu u Dječji vrtić "Rijeka" za pedagošku 2008/09.godinu, Prijedlog zaključka o 
davnju suglasnosti za otvaranje jedne nove jaslične skupine u Dječjem vrtiću "Rijeka", PPO 
Veseljko i Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika 
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Rijeka" te je donijelo zaključak koji se 
dostavlja u prilogu.  

 
 

 
 

Predsjednik Poglavarstva 
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r. 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 

      Poglavarstvo 
KLASA: 022-05/08-01/85-126 
URBROJ: 2170-01-10-08-3 
Rijeka, 2. 10. 2008. 
 

Poglavarstvo Grada Rijeke razmatralo je na sjednici održanoj 30. rujna 2008. godine, A) 
Izviješće o upisu u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2008./09. godinu; B) Prijedlog zaključka o davanju 
suglasnosti za otvaranje jedne nove jaslične skupine u Dječjem vrtiću Rijeka, PPO Veseljko; C) 
Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka te jednoglasno donijelo slijedeći 

 
z a k l j u č a k 

 
A 

Prihvaća se Izviješće Dječjeg vrtića Rijeka o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 
2008./2009. godinu. 

 
B 

1. Dječjem vrtiću Rijeka daje se suglasnost za otvaranje nove jaslične skupine u Podcentru 
predškolskog odgoja Veseljko u Ulici J.P. Kamova 58 (na Pećinama). 

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da uredi prostor (zidarski, ličilački, 
vodoinstalaterski i podopolagački radovi) za ostvarivanje redovitog programa za novu jasličnu skupinu 
u Podcentru predškolskog odgoja Veseljko.  

Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2008. godinu, u Razdjelu 04, u okviru 
Programa: Program ulaganja u objekte ustanova odgoja i školstva, na poziciji 449-Usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja, u iznosu od 50.000,00 kuna.  

3. Zadužuje se Dječji vrtić Rijeka da nabavi opremu za predmetni prostor u iznosu od 
25.000,00 kuna, a na teret vlastitih prihoda. 

4. Zadužuju se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo i Dječji vrtić Rijeka da iznađu 
mogućnost povećanja broja jasličnih skupina u ustanovi, a s obzirom na iskazani interes roditelja-
korisnika. 

5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da u suradnji s ostalim nadležnim 
odjelima, u prvom redu s Odjelom gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem, ubrza aktivnosti vezane za početak radova na proširenju objekta dječjeg vrtića na Drenovi, 
kao i uz izgradnju objekta novog dječjeg vrtića na Srdočima kako bi se već sljedeća pedagoška godina 
dočekala sa znatno povećanim kapacitetima za upis djece u vrtiće.  

 
C 

1. Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka, u predloženom tekstu.  

2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na 
razmatranje i usvajanje. 

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da za razdoblje listopad-prosinac 
2008. godine osigura 45.000,00 kuna u okviru Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu, u Razdjelu 
04, u okviru Aktivnosti: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje, a za rashode 2 (dva) nova 
izvršitelja na radnom mjestu Odgojitelj 2. 

 
 
 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r. 
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 Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi  
("Narodne novine", broj 10/97 i 107/07), članka 40. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" 
Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 – pročišćeni tekst, 
8/07 i 44/07) i članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene 
novine" Primorsko-goranske županije broj 27/01, 47/06, 44/07 i 14/08 – pročišćeni tekst) 
Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici ________ 2008. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o  

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Rijeka" 
 

I. 
 

 Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Rijeka" u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića "Rijeka" na sjednici 23. rujna  2008. godine. 
 

II. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije. 
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