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Obrazloženje

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je Program 
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada 
Rijeke za pedagošku godinu 2015./2016.

Sukladno navedenom Programu, redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima drugih 
osnivača sufinancira se s mjesečnim iznosom po djetetu od 810,00 kuna za cjelodnevni program ili 
s mjesečnim iznosom od 567,00 kuna za poludnevni program. 

Dodatno, od 1. rujna 2015. do 31. kolovoza 2016. godine Programom je planirano
povećanje sufinanciranja predškolske djelatnosti u vrtićima drugih osnivača na način da se uz 
postojeći iznos sufinanciranja redovitog cjelodnevnog i poludnevnog programa sufinancira svaki 
verificirani posebni program koji obogaćuje redoviti cjelodnevni ili poludnevni program  za još 5% 
na iznos programa. Također je planirano i dodatno sufinanciranje jasličkog programa povećanjem 
sufinanciranja za 20% na cijenu redovitog cjelodnevnog, odnosno poludnevnog programa. 

          Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne 
novine" broj 63/08 i 90/10) u dječje vrtiće drugih osnivača na području grada Rijeke može se 
upisati najviše 466 djece.

Slijedom navedenog, dana 16. lipnja 2015.g. objavljen je Javni poziv za podnošenje 
zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za 
dječje vrtiće drugih osnivača na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Javni poziv), te je rok za 
dostavu potrebne dokumentacije kojim vrtići dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija bio 15. 
srpnja 2015. godine. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i 
obrazovanja dostavilo je devet dječjih vrtića drugih osnivača s područja grada Rijeke i to kako 
slijedi:

1. Dječji vrtić Žirafa s podružnicom Žirafica ima kapacitet za 52 djece raspoređene u dvije 
vrtićke i jednu jasličku skupinu.  U vrtiću se provodi 10 satni redoviti program. 

2. Dječji vrtić Mala vila - waldorfski dječji vrtić ima kapacitet za 50 djece raspoređene u 
dvije vrtićke i jednu jasličku skupinu. U vrtiću se provodi 10 satni i 6 satni redoviti 
program u skladu s koncepcijom pedagogije R. Steinera.

3. Dječji vrtić Maza - Krnjevo podružnica Dječjeg vrtića Maza u Viškovu, ima kapacitet 40 
djece raspoređene u dvije mješovite vrtićke skupine. U vrtiću se provodi 10 satni 
redoviti program.

4. Dječji vrtić Mali princ sa podružnicom Mala sirena ima kapacitet 72 djece raspoređene u 
tri vrtićke i jednu jasličku skupinu. U vrtiću se provodi 10 satni redoviti program 
obogaćen programom učenja engleskog jezika i kraćim sportskim programom. 

5. Dječji vrtić Zvjezdica mira ima kapacitet 60 djece raspoređene u tri mješovite vrtićke 
skupine. U vrtiću se provodi 10 satni redoviti program obogaćen programom katoličkog 
vjerskog odgoja i Montessori program.

6. Dječji vrtić Nazaret  s podružnicom Mima  ima kapacitet 92 djece raspoređene u četiri 
vrtićke i jednu jasličku skupinu. U vrtiću se kao primarni program provodi 10 satni 
katoličko vjerski program te kraći programi (igraonica engleskog jezika i sportska 
igraonica).



7. Dječji vrtić Pinokio ima kapacitet 40 djece raspoređene u dvije odgojne skupine, no iako 
prema Rješenju ima prednje navedene uvjete radi sa pola kapaciteta, odnosno ima 
samo jednu vrtićku mješovitu skupinu. U vrtiću se provodi 10 satni redoviti program.

8. Dječji vrtić Snjeguljica s podružnicom Sedam patuljaka ima kapacitet 40 djece 
raspoređene u dvije vrtićke mješovite skupine. U vrtiću se uz 10 satni redoviti program 
provode dva kraća programa i to učenja talijanskog jezika i katoličkog vjerskog odgoja. 

9. Dječji vrtić Zlatan ima kapacitet 20 djece raspoređene u jednoj mješovitoj vrtićkoj 
skupini. U vrtiću se provodi 10 satni redoviti program.

Sredstava za realizaciju sufinanciranja iz Javnog poziva osigurana su u Proračunu Grada 
Rijeke. 

Slijedom navedenoga, predlaže se Gradonačelniku donošenje slijedećeg

z a k lj u č k a

1. Prihvaća se zahtjev za sufinanciranje Dječjeg vrtića Žirafa sa podružnicom Žirafica za 
vrtićki program 810,00 kn po djetetu mjesečno, a za jaslički program 972,00 kn po djetetu
mjesečno.

2. Prihvaća se zahtjev za sufinanciranje Dječjeg vrtića Mala Vila za vrtićki program 810,00 kn 
po djetetu mjesečno, a za jaslički program 972,00 kn po djetetu mjesečno.

3. Prihvaća se zahtjev za sufinanciranje Dječjeg vrtića Maza- Krnjevo za vrtićki program 
810,00 kn po djetetu mjesečno.

4. Prihvaća se zahtjev za sufinanciranje Dječjeg vrtića Mali Princ sa podružnicom Mala 
Sirena za vrtićki program obogaćen jednim posebnim programom  850,50 kn po djetetu
mjesečno, a za jaslički program 972,00 kn po djetetu mjesečno.

5. Prihvaća se zahtjev za sufinanciranje Dječjeg vrtića Zvjezdica mira za vrtićki program 
obogaćen jednim posebnim programom  850,50 kn po djetetu mjesečno.

6. Prihvaća se zahtjev za sufinanciranje Dječjeg vrtića Nazaret s podružnicom Mima za 
vrtićki program 810,00 kn po djetetu mjesečno, a za jaslički program 972,00 kn po djetetu 
mjesečno.

7. Prihvaća se zahtjev za sufinanciranje Dječjeg vrtića Pinokio za vrtićki program 810,00 kn 
po djetetu mjesečno.

8. Prihvaća se zahtjev za sufinanciranje Dječjeg vrtića Snjeguljica sa podružnicom Sedam 
patuljaka za vrtićki program 810,00 kn po djetetu mjesečno.

9. Prihvaća se zahtjev za sufinanciranje Dječjeg vrtića Zlatan za vrtićki program 810,00 kn po 
djetetu mjesečno.

10. Vrtići iz točke 1.-9. ovoga zaključka samostalno utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja 
roditelja u cijeni njihovih programa

11. Sredstva za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima iz točke 1.-9.
ovoga Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu u okviru Razdjela 
004 – Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 00401, Aktivnosti: Sufinanciranje 
djelatnosti vrtića drugih osnivača, na poziciji 297 – Tekuće donacije u novcu, u iznosu od 
4.700.000,00 kuna. 



12. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da sa vrtićima iz točke 1.-9. ovoga 
zaključka sklopi ugovore o međusobnim pravima i obvezama.

13. Danom donošenja ovog zaključka zatvara se Javni poziv.
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