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O b r a z l o ž e nj e 
Prijedloga plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke 

 
I.  Pravna osnova za donošenje Plana mreže dječjih vrtića 
 

Grad Rijeka, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - 
pročišćeni tekst) u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove koji su od lokalnog 
značaja kojima se neposredno zadovoljavaju potrebe građana, što obuhvaća i poslove koji 
se odnose na brigu o djeci rane i predškolske dobi.  

Osim navedenoga, temeljem članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13, u daljnjem tekstu: Zakon) gradovi i općine 
imaju pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za 
organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja te radi 
zadovoljavanja tih potreba osnivati dječje vrtiće. Također, člankom 14. Zakona utvrđeno je 
da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan mreže dječjih vrtića na svom 
području.  

Mreža predstavlja pregled organiziranog predškolskog odgoja i obrazovanja kao i 
osnovu za daljnje širenje djelatnosti na području za koji je utvrđena. Planom mreže 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. 
  
II. Prikaz stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti Planom mreže 
 

Predškolski odgoj i obrazovanje dio je sustava odgoja i obrazovanja Republike 
Hrvatske namijenjenog zadovoljavanju potreba djece za odgojem i obrazovanjem u dobi od 
šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, 
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima.  
 

Ciljevi i zadaće predškolskog odgoja i obrazovanja usmjereni su na unapređivanje 
cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Društveni i 
socioekonomski procesi, kao što su pritisci tržišta rada na obitelj i manja dostupnost 
obiteljskih oblika skrbi posebno su istakli ulogu dječjeg vrtića u zajednici. Navedeni društveni 
kontekst dovodi do stalno rastućeg broja zahtjeva za upis djece najranije dobi u jasličke, 
odnosno vrtićke programe i ističe problematiku predškolskog odgoja i obrazovanja kao jednu 
od osnovnih potreba djeteta i obitelji u suvremenoj zajednici. 
 

U Strategiji Grada – Rijeke za razdoblje 2014. - 2020. godine prepoznata je važnost 
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Istaknuta je potreba za rješavanjem sljedećih 
problema: povećane potrebe roditelja za smještajem djece predškolske dobi u dječje vrtiće i 
to osobito za djecu jasličke dobi, ustroja i financiranja predškole, potrebe stvaranja jednakih 
uvjeta svoj djeci predškolske dobi, nedostatka sadašnjih prostornih mogućnosti za daljnje 
povećanje obuhvata djece i provedbe državnoga pedagoškog standarda predškolskog 
odgoja i naobrazbe (prostora, broja djece u skupini, ustroja Dječjeg vrtića Rijeka, mreže 
dječjih vrtića i dr.).  
  

Danas se na području grada Rijeke predškolski odgoj provodi u Dječjem vrtiću Rijeka, 
čiji je osnivač Grad Rijeka i 9 dječjih vrtića drugih osnivača (fizičkih i pravnih osoba, te 
vjerskih zajednica).  
 
 Dječji vrtić Rijeka kao jedinstvena ustanova djeluje od 1996. godine temeljem Odluke 
osnivača o spajanju dotadašnjih (8) samostalnih predškolskih ustanova u jedinstvenu 
Predškolsku ustanovu Rijeka. U to vrijeme obavljala je svoju djelatnost na području grada 
Rijeke, ali i drugih jedinica lokalne samouprave – riječkog prstena.  Unutar Ustanove  bilo je 
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ustrojeno osam Centara predškolskog odgoja, a unutar njih Podcentri predškolskog odgoja. 
U 2000. godini provedena je reorganizacija te se smanjio broj Centara predškolskog odgoja 
(sa 8 na 5) kao i Podcentara predškolskog odgoja. 
 

U Dječjem vrtiću Rijeka sada je zaposleno 473 djelatnika. U Ustanovi je ustrojeno pet 
Centara predškolskog odgoja, a unutar njih 29 Podcentra. U Godišnjem planu i programu 
utvrđuju se ciljevi, organizacijski oblici, koncepcije i provođenje programskih sadržaja. 
Podcentri predškolskog odgoja su teritorijalno smješteni tako da pokrivaju cjelokupno 
područje Grada Rijeke: 
 
• Centar predškolskog odgoja Kvarner sa 7 Podcentara  
  pokriva područje mjesnih odbora: Podvežica, Gornja Vežica, Vojak, Bulevard i Pećine; 
 
• Centar predškolskog odgoja Maestral sa 6 Podcentara  
  pokriva područje mjesnih odbora: Kozala, Brajda-Dolac, Belveder i Brašćine-Pulac; 
 
• Centar predškolskog odgoja Potok sa 4 Podcentra  
  pokriva područje mjesnih odbora: Potok, Škurinjska Draga, Drenova i Mlaka; 
 
• Centar predškolskog odgoja Turnić sa 6 Podcentara  
  pokriva područje mjesnih odbora: Turnić, Sveti Nikola, Podmurvice, Pehlin i Banderovo; 
 
• Centar predškolskog odgoja Zamet sa 6 Podcentara  
  pokriva područje mjesnih odbora: Zamet, Kantrida, Srdoči i Turnić. 
  U okviru ovoga Centra ostvaruje se i odgojno-obrazovni rad u Kliničkom bolničkom centru 

Rijeka, Lokalitet Kantrida. 
 

Pedagoške 2013./2014. godine upisano je 3.291 djece raspoređene u 164 odgojne 
skupine. Ustanova provodi uz redoviti cjelodnevni program u jasličkim i vrtićkim odgojnim 
skupinama, i sljedeće programe: za djecu s teškoćama u razvoju, za darovitu djecu, za djecu 
pripadnika talijanske nacionalne manjine, program predškole te redoviti cjelodnevni program 
obogaćen dodatnim sadržajima – iz sporta, katoličkoga vjerskog odgoja, ranog učenja 
stranog jezika te druge programe u skladu s potrebama djece i roditelja.  
 

Ovdje se moramo osvrnuti na Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i 
naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i 90/10, u daljnjem tekstu: Državni pedagoški 
standard) koji utvrđuje uvjete za rad dječjih vrtića (programi s obzirom na trajanje i namjenu, 
mjerila za broj djece u odgojnim skupinama, mjerila za broj odgajatelja, stručnih suradnika i 
ostalih radnika, materijalni i financijski uvjeti rada i drugo). Između ostalog, utvrđuje i 
maksimalnu veličinu dječjeg vrtića s područnim odjelima (30 odgojnih skupina ili 600 djece 
ukupno). Stoga je potrebno da ova gradska ustanova uskladi svoju djelatnost i dosegne 
razinu propisanu Državnim pedagoškim standardom, u odnosu i na navedenu njegovu 
maksimalnu veličinu. Znači, u budućnosti je potrebno provesti statusnu promjenu Dječjeg 
vrtića Rijeka te se ista i predviđa ovim Planom mreže, na način da će se jedinstvena 
ustanova podijeliti na šest novih ustanova kada se steknu svi preduvjeti za njezinu provedbu. 
   

Važno je i ovdje napomenuti da zbog potrebe što većeg obuhvata djece predškolskim 
odgojem, Grad Rijeka sufinancira i redovite programe predškolskog odgoja za prosječno 360 
djece u devet vrtića drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke. Isto tako 
sufinancira se boravak djece (do 20 djece) u vrtićima izvan grada Rijeke.  
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III. Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke 
 

 Predloženi Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan 
mreže) utvrđuje mrežu dječjih vrtića na području grada Rijeke koji obavljaju djelatnost 
predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.   
 Ovim planom mreže obuhvaćen je jedan dječji vrtić kojem je osnivač Grad Rijeka, 
sedam vrtića kojem su osnivači fizičke i pravne osobe te dva vrtića kojem su osnivači vjerske 
zajednice sa svim njihovim objektima u kojima se provode programi odgoja i obrazovanja na 
području grada Rijeke. 
 
  U Plan mreže uključeni su dječji vrtići na području grada Rijeke, kako slijedi: 
 
OSNIVAČ GRAD RIJEKA 
 

 Dječji vrtić Rijeka, Dolac 3 
 
OSNIVAČI VJERSKE ZAJEDNICE  I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE 
 

 Dječji vrtić Mala vila, Zametska 6 
– osnivač Udruga građana Društvo prijatelja waldorfske pedagogije  
 

 Dječji vrtić „Maza“, Marinići 80b Viškovo - Područni vrtić „Maza-Krnjevo", 
Venuccieve stube 2  
- osnivač Zvjezdana Balen-Vuglač 

 
 Dječji vrtić „Nazaret“, Cvetkov trg 5  

- osnivač Družba sestara Presvetog Srca Isusova 
Područni vrtić „Mima“, Pomerio 13 
 

 Dječji vrtić Pinokio, Ludvetov breg 1  
– osnivač Ines Žic 
 

 Dječji vrtić Zvjezdica mira, Dr. Frana Kresnika 8  
– osnivač Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog 
 

 Dječji vrtić „Snjeguljica“, Bože Starca Jurićeva 58  
– osnivač Barbara Drezga 
 
Područni vrtić „Sedam patuljaka“ 
Bože Starca Jurićeva 52 

 
 Dječji vrtić „Mali princ“, Meštrovićeva 24  

– osnivač Sandra Cikač Stjepić 
Područni vrtić „Mala Sirena“ 
Braće Fućak 5c  
 

 Dječji vrtić „Zlatan“, Primorska 9  
– osnivač Vinka Mataija 
 

 Dječji vrtić Žirafa, Nikole Cara 6a 
– osnivač Marija Šimunović. 
 

 Uz postojeće stanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u gradu Rijeci, 
Plan mreže definira i gradska područja na kojima se mogu osnovati novi dječji vrtići te već 
spomenutu buduću statusnu promjenu Dječjeg vrtića Rijeka.  
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 Sukladno Zakonu i Državnom pedagoškom standardu, Plan mreže moguće je proširiti 
ukoliko osnivač dječjeg vrtića ima potrebu širenja svoje djelatnosti odnosno otvaranje novih 
područnih objekata.  
 
 Važno je ovdje spomenuti planiranje proširenja odnosno uključivanje dva nova 
objekta u organizaciju Dječjeg vrtića Rijeka, u narednoj pedagoškoj 2014./2015. godini. Radi 
se o sljedećim objektima: 

- vrtićkom objektu u izgradnji na području Mjesnog odbora Pehlin, kapaciteta 5 
odgojnih skupina, te 

- vrtićkom objektu (u blizini OŠ Turnić) koji se uređuje na području Mjesnog odbora 
Turnić, kapaciteta 2 odgojne skupine.    

 
 Statusna promjena Dječjeg vrtića Rijeka provest će se temeljem zakona kojim se 
uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanove, zakona kojim se uređuje predškolski odgoj i 
obrazovanje te Državnom pedagoškom standardu, na način da se podijeli na šest 
predškolskih ustanova. Predloženi broj novih predškolskih ustanova svojom veličinom 
zadovoljit će Državni pedagoški standard te će teritorijalno pokriti područje Rijeke. 
Smanjivanje veličine dječjeg vrtića, sukladno rezultatima mnogih istraživanja kvalitete vrtića, 
predstavlja mogućnost unapređenja uvjeta za življenje, odgoj i učenje djece te poboljšanje 
komunikacije ustanove s roditeljima. Navedeni postupak provođenja statusne promjene 
pokrenut će se kada se steknu svi preduvjeti (financijski, kadrovski, prostorni, tehnički i drugi 
preduvjeti) za provođenje ove statusne promjene. 
     
 Predloženi Plan mreže udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih 
vrtića za djecu rane i predškolske dobi te osigurava zadovoljavanje potreba građana za 
provedbom programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke.  
 
Privitak: Karta sa prikazom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 



Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, 
na sjednici  _______________ 2014. godine, donijelo je  
 
 

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE 
 

I. 
 

Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan mreže) 
utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost 
predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. 
 

II. 
 

 Na području grada Rijeke djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavljaju 
Dječji vrtić Rijeka kojem je osnivač Grad Rijeka te dječji vrtići drugih osnivača.   

 
III. 

 
Ovaj Plan mreže može se dopunjavati osnivanjem novih dječjih vrtića u skladu sa 

zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnim pedagoškim 
standardom predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno otvaranjem novih područnih 
objekata dječjih vrtića, uključujući i njihovo proširivanje. 

 
IV. 

 
Grad Rijeka nema obvezu sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji 

se nalaze u Planu mreže. 
Gradonačelnik Grada Rijeke za svaku pedagošku godinu donosi zaključak o 

sufinanciranju djelatnosti dječjih vrtića iz stavka 1. ove točke, ovisno od potrebama građana 
te o mogućnosti financiranja iz Proračuna Grada Rijeke. 

  
V. 
 

Plan mreže udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića za 
djecu rane i predškolske dobi te osigurava zadovoljavanje potreba građana za provedbom 
programa predškolskog odgoja i obrazovanja. 
 

VI. 
 
 U Plan mreže ulaze dječji vrtići kako slijedi:  
 
 OSNIVAČ GRAD RIJEKA 
 

 Dječji vrtić Rijeka, Dolac 3 
koji obuhvaća objekte Podcentara predškolskog odgoja: 
- Zamet, Ivana Ćikovića Belog 9a 
- Oblačić, Obitelj Sušanj 9 
- Krijesnica, Bujska 17 
- Mirta, Pulska 19 
- Gardelin, Zvonimirova 58 
- Srdoči, Srdoči 55 
- Turnić, Antuna Kosića Rika 7  
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- Krnjevo, Karasova 4 
- Podmurvice, Cavtatska bb 
- Zvonimir Cviić, Bribirska 12 
- Pehlin, Minakovo 30 
- Topolino, Vukovarska 27 
- Vežica, Kvaternikova 37 
- Galeb, Kvaternikova 60 
- Morčić, Braće Stipčić bb    
- Đurđice, Marohnićeva 12 
- Pčelice, Slavka Krautzeka 84 
- Bulevard, Ivana Gorana Kovačića bb 
- Veseljko, Janka Polić Kamova 58 
- Maestral, Kozala bb 
- Delfin, Ive Marinkovića 22 
- Belveder, Uspon Irene Tomee, 6 
- Gabbiano, Kozala 41 
- Vidrice, Finderleove stube 1 
- Kvarner, Kalvarija 1 
- Potok, Josipa Završnika 3 
- Rastočine, Rastočine bb 
- Drenova, Stanka Frankovića bb 
- Mlaka, Podmurvice 4 
- odgojno-obrazovni rad u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Lokalitet Kantrida  

 
 OSNIVAČI VJERSKE ZAJEDNICE, DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE 

 
 Dječji vrtić Mala vila, Zametska 6 

– osnivač Udruga građana Društvo prijatelja waldorfske pedagogije  
 

 Dječji vrtić "Maza", Viškovo, Marinići 80b 
Područni vrtić "Maza-Krnjevo",  
Venuccieve stube 2  
- osnivač Zvjezdana Balen-Vuglač  

 
 Dječji vrtić "Nazaret", Cvetkov trg 5  

- osnivač Družba sestara Presvetog Srca Isusova 
Područni vrtić "Mima", Pomerio 13 
 

 Dječji vrtić Pinokio, Ludvetov breg 1  
– osnivač Ines Žic 
 

 Dječji vrtić Zvjezdica mira, Dr. Frana Kresnika 8  
– osnivač Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog 
 

 Dječji vrtić "Snjeguljica", Bože Starca Jurićeva 58  
– osnivač Barbara Drezga 
Područni vrtić "Sedam patuljaka" 
Bože Starca Jurićeva 52 

 
 Dječji vrtić "Mali princ", Meštrovićeva 24  

– osnivač Sandra Cikač Stjepić 
Područni vrtić "Mala Sirena" 
Braće Fućak 5c  
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 Dječji vrtić "Zlatan", Primorska 9  
– osnivač Vinka Mataija 
 

 Dječji vrtić Žirafa, Nikole Cara 6a 
– osnivač Marija Šimunović 
 

VII. 
 

Osim objekata dječjih vrtića navedenih u točki VI. ovoga Plana mreže, na području 
grada Rijeke predviđa se gradnja novih objekata dječjih vrtića ili uključivanja postojećih 
objekata na kojima postoji mogućnost prenamjene građevine za obavljanje djelatnosti 
predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, u suglasju s 
prostornim planovima Grada Rijeke. 
 

VIII. 
 

 Grad Rijeka će provesti statusnu promjenu Dječjeg vrtića Rijeka sukladno zakonu 
kojim se uređuju ustanove, zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te 
Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja, na način da će se 
Dječji vrtić Rijeka podijeliti na šest ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja. 
 Grad Rijeka će pokrenuti postupak provođenja statusne promjene iz stavka 1. ovoga 
članka kada se steknu svi preduvjeti (financijski, kadrovski, prostorni, tehnički i drugi 
preduvjeti) za provođenje ove statusne promjene. 
 

IX. 
 
 Ovaj Plan mreže dostavit će se Primorsko-goranskoj županiji radi usklađivanja 
razvitka mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije.  
 

X. 
 

Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim 
novinama Grada Rijeke".   
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