
prijedlog

Na temelju članka 2. i članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 41. Statuta Općine Žminj
(„Službeni glasnik Općine Žminj“ broj 01/13 i 06/17.), Općinsko vijeće Općine Žminj
na sjednici održanoj ____________2017. godine donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU NA PODRUČJU OPĆINE

ŽMINJ ZA 2018. GODINU

Članak 1.
Predškolski odgoj, kao djelatnost od posebnog društvenog interesa, regulirana

je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Predškolski odgoj obuhvaća
programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koja se
ostvaruje u dječjim vrtićima, u skladu sa zakonom.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Žminj u 2018. godini
provodi se kroz predškolsku ustanovu Dječji vrtić “Rapčići”.

Članak 2.
Nositelj Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Žminj za

2018. godinu je Dječji vrtić “Rapčići”.

Članak 3.
Temeljem utvrđenih potreba proračunskom korisniku Dječji vrtić “Rapčići”

Žminj utvrđuju se slijedeće aktivnosti:

A) Osnovni program predškolskog obrazovanja u iznosu od 2.004.130,00 kn
odnosi se na redovnu djelatnost vrtića. Obuhvaća rashode za zaposlenike,
materijalne i financijske rashode poslovanja, koji se financiraju iz Proračuna Općine
Žminj i sufinanciranje roditelja u cijeni programa.

Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s brojem zaposlenih (20) i koeficijentima
radnih mjesta.

U planu za 2018. godinu je primiti jednu osobu na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa. Sredstva za pokrivanje troškova doprinosa mirovinskog i
zdravstvenog osiguranja, te zaštite na radu planiraju se osigurati putem poticajnih
mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dok za prijevozne troškove vrtić je dužan
osigurati sredstva iz vlastitih prihoda.

B) Program predškole u iznosu od 6.720,00 kn obavezan je za svu djecu. Jedan dio
djece uključen je u redovni 10-satni program vrtića, dok će ostala djeca biti
obuhvaćena kraćim programom.

C) Zavičajna igraonica u iznosu od 6.500,00 kn uključuje i djecu koja su na listi
čekanja za ulazak u vrtić. Obogaćuje dječje spoznaje o vlastitom identitetu, te
zavičajnoj i kulturnoj baštini. Polaznicima se želi omogućiti da izraze svoje ideje, misli,
spoznaje i doživljaje iz vlastitog okruženja na način da im se približe kulturtne



vrijednosti i običaji njihovog kraja. Ističe se žminjski jezik, kao prepoznatljivo kulturno
dobro RH (rješenje Ministarstva kulture od 2007).

D) Ostale aktivnosti u iznosu od 12.000,00 kn. U planu je izdavanje još jedne
slikovnice na žminjskoj čakavštini, u sklopu već uhodane tradicije proučavanja i
početnog pisanja na našem dijalektu.

E) Kapitalno ulaganje u iznosu od 26.000,00 kn. Predviđena je nabavka knjiga, te
dodatna oprema za potrebe vrtića i uređenje prostora.

Članak 4.
Ukupna sredstva za Program javnih potreba u predškolskom odgoju proračunskom
korisniku Dječji vrtić Rapčić Žminj, osiguravaju se u iznosu od 1.456.430,00 kuna na
teret općih prihoda proračuna Općine Žminj za 2018. godinu. Razlika iznosa od
598.920,00 kuna financira se iz uplata roditelja i drugih prihoda.

Članak 5.
Isplate će se vršiti na temelju dostavljenog zahtjeva s popratnom dokumentacijom.

Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Žminj, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.
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Žminj,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
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