
         PRIJEDLOG 9.7.2015. 

 

Temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 

10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 22. Statuta Grada Pazina, Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici  

održanoj ____ 2015. godine, donijelo je  

 

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA  

 

I. 

 Planom mreže dječjih vrtića Grada Pazina (dalje: Plan mreže), u skladu s potrebama građana  i 

mogućnostima Grada Pazina, utvrđuju se dječji vrtići u kojima se obavlja djelatnost predškolskog 

odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, objekti u kojima se provode programi 

predškolskog odgoja i obrazovanja te razvoj mreže dječjih vrtića na području Grada Pazina. 

II. 

 Na području Grada Pazina, djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i 

predškolske dobi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnim 

pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe obavlja predškolska ustanova - Dječji vrtić 

„Olga Ban“ Pazin, čiji je osnivač Grad Pazin. 

 

III. 

 Na području Grada Pazina, djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i 

predškolske dobi osim ustanove iz prethodne točke Plana mreže mogu obavljati i predškolske 

ustanove čiji osnivač nije Grad Pazin, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

IV. 

U Plan mreže dječjih vrtića ulaze: 
DJEČJI VRTIĆ „Olga Ban“ Pazin 

PODACI O OBJEKTU BROJ  SKUPINA 2015 PROJEKCIJA - BROJ  SKUPINA 2020 

NAZIV ADRESA JASLICE VRTIĆ UKUPNO JASLICE VRTIĆ UKUPNO 

Matični  vrtić u 

Pazinu 

Prolaz Otokara 

Keršovanija 1, 

Pazin  

2 8 10 3 10 13 

 Ulica Družbe 

Svetog Ćirila i 

Metoda 1, Pazin 

 3 3  3 3 

Područni vrtić  u 

Cerovlju (Pazinski 

Novaki) 

Pazinski Novaki 1, 

Pazinski Novaki 

 1 1  2 2 

Područni vrtić u 

Gračišću  

Gračišće 78, 

Gračišće 

 1 1 1 2 3 

Područni vrtić u 

Karojbi 

Karojba 35, 

Karojba 

 2 2  2 2 

Područni vrtić u 

Lupoglavu  

Lupoglav 5, 

Lupoglav 

 1 1  2 2 

Područni vrtić u 

Motovunu  

Borgo 26, Motovun  2 2 1 1 2 

Područni vrtić u 

Sv. Petru u Šumi  

Plac 10, Sveti Petar 

u Šumi 

 2 2  2 2 

Područni vrtić u 

Tinjanu  

Tinjan 1, Tinjan  2 2 1 2 3 

UKUPNO DVJ „Olga Ban“ Pazin 2 22 24 6 26 32 

 

 

 

 



V. 

 Grad Pazin vodeći računa o potrebama građana te zadovoljenju načela dostupnosti i 

racionalnog ustroja dječjih vrtića i programa za djecu predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama 

i sposobnostima kao i mogućnostima Proračuna, te u skladu s Državnim pedagoškim standardom 

predškolskog odgoja i naobrazbe definira namjeru povećanja kapaciteta  postojećih  objekata i/ili 

izgradnje novih namijenjenih obavljanju djelatnosti predškolskog odgoja na području Grada Pazina, i 

to: 

- rekonstrukcijom i dogradnjom zgrade Matičnog  vrtića u Pazinu, Prolaz Otokara Keršovanija 1, 

Pazin,  

- rekonstrukcijom zgrade Matičnog  vrtića u Pazinu, Družbe Svetog Ćirila i Metoda 1, Pazin, 

- prilagodbom prostora postojeće stambeno-poslovne zgrade za rad dječjeg vrtića u naselju Stari 

Pazin ili izgradnjom novog vrtića na Starom Pazinu, 

- po potrebi prilagodbom ostalih prostora izvan naselja Pazin ( po potrebi, ustrojavanjem vrtića i u 

drugim naseljima izvan Pazina i Starog Pazina ),  

- po potrebi i u dogovoru s ostalim jedinicama lokalne samouprave dogradnjom/ rekonstrukcijom ili 

izgradnjom objekata  namijenjenih obavljanju djelatnosti ranog i predškolskog odgoja na području 

općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba,Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi i Tinjan. 

 

VI. 

 Ovaj Plan mreže će se izmijeniti ili nadopuniti u slučaju: 

- osnivanja novih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, 

- statutarnih promjena postojeće ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja ili izmjena u broju 

objekata dječjeg vrtića navedenih u točki IV. ovog Plana. 

 

VII. 

Ovaj Plan mreže stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petra u Šumi, a dostavit će se Istarskoj 

županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Istarske županije sukladno članku 

14. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 

94/13.). 

 

 

KLASA: 601/01/14-01/07 

URBROJ:2163/01- 

Pazin,.  

  

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 
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O B R A Z L O Ž E N J E  

uz Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Pazina 

 

 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA 

 

 

Pravna osnova za donošenje akta je članak 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine“ broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) - citiramo: 

 „(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba 

donosi plan mreže dječjih vrtića na svom području. 

(2) Predstavničko tijelo županije na temelju planova iz stavka 1. ovoga članka usklađuje razvitak 

mreže dječjih vrtića na svom području. 

(3) Mrežom dječjih vrtića 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. 

(4) Mreža dječjih vrtića mora udovoljiti zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića i 

programa za djecu predškolske dobi u skladu s njihovim potrebama i sposobnostima.“ 

 Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije zatražio je od svih 

jedinica lokalne samouprave izradu Plana mreže dječjih vrtića na njihovom području, s ciljem izrade 

mreže dječjih vrtića i plana razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja na području Istarske županije. 

  

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 

 

 Grad Pazin je osnivač dječjeg vrtića Olga Ban Pazin koje pokriva područje Grada Pazina i 

Općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 

 Prema Izvješću Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin izdvajamo elemente koji su važni za 

donošenje Plana mreže : 

  

Ped.god. Broj djece 

2008/09. 481 

2009/10. 476 

2010/11. 474 

2011/12. 488 

2012/13. 480 

2013/14 480 

2014/15 508 

 

 U tablici su prikazani ukupni brojevi djece, za Matični vrtić u Pazinu i za područne vrtiće, 

kojih je sedam (7) i to u: Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i 

Tinjanu. 

 U vrtiću se provode redoviti cjelodnevni 9 (10) satni i poludnevni 6 (6,5) satni programi 

predškolskog odgoja i obrazovanja. Osim u MV u Pazinu, cjelodnevni redoviti program provodi se i u 

svim Područnim vrtićima u: Gračišću, Karojbi (od ped. godine 2014/2015.), Lupoglavu, Motovunu, 

Pazinskim Novakima, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu. Poludnevni program provodi se u PV  u Karojbi, 

PV Sv. Petar u Šumi i PV Tinjan. 
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Ostali bitni pokazatelji su: 

 

1.Broj djece iz godine u godinu se u pazinskom Matičnom vrtiću  značajno ne povećava i kreće se 

oko  280 djece ( 60% u odnosu na svu djecu u predškolskoj ustanovi) ; 

 

2.U sve područne vrtiće zajedno  upisuje se oko 200 djece. Broj djece u područnim vrtićima raste; u 

pojedinim vrtićima imamo  19-ero, a u pojedinim do 40-ak djece ( Tinjan, Sv. Petar u Šumi, Lupoglav, 

Cerovlje), ovisno o godini; 

 

3.U Matičnom vrtiću sva prijavljena djeca koja ispunjavaju uvjet uzrasta primaju se u vrtić;  

neupisanih nema; 

 

4.U posljednje dvije pedagoške godine ne uspijevaju se upisati u jaslice sva djeca koja do polaska 

u vrtić imaju navršenih godinu dana; 

 

5.Za upis u jaslice iskazuju interes i roditelji djece mlađe od godine dana, za što sada nema 

uvjeta; 

 

6.U područne vrtiće se upisuju sva djeca prijavljena za vrtić, bez obzira da li roditelji rade ili ne; 

 

7.U područnim vrtićima nema jaslica; upisuju se isključivo djeca dorasla za vrtić, mada i na 

područjima općina koje okružuju Grad Pazin ( središnja Istra) sporadično roditelji iskazuju i potrebe 

za jaslicama;  

 

8. Na području grada i općina ne postoji privatni vrtić niti jaslice, niti drugi oblik ustanova 

predškolske dobi. 

 

 Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin je ustanova koja uključuje Matični vrtić i sedam područnih 

vrtića. U dosadašnjem funkcioniranju ta je činjenica dovodila do slijedećih osobitosti: 

 

1.djelatnost je financirana iz jednog gradskog i sedam općinskih proračuna (to je regulirano 

Sporazumom o financiranju), što dovodi do nestabilnosti financijskog sustava i poteškoća u 

poslovanju (pojedine općine svoje obveze ne osiguravaju na vrijeme i u cijelosti); 

 

2.općine razmatraju mogućnost izdvajanja iz sastava ustanove, za što glavnim nedostatkom smatramo 

mogućnost pada pedagoškog standarda (ušteda na račun kvalitete POO); 

 

3.mogućnost kontrole ovakvih pojava je ustrojavanje institucije stručnog nadzora i stručnog 

savjetovanja u Istri (opaska: u Agenciji za odgoj i obrazovanje u podružnici Rijeka imamo jednog 

stručnog savjetnika za 3 županije, što je krajnje nedostatno). 

 

 

PLANOVI VEZANI UZ POVEĆANJE KAPACITETA OBJEKATA PO JEDINICAMA 

LOKALNE SAMOUPRAVE 

 

 

1.Matični vrtić u Pazinu: 

 

Sadašnji prostorni uvjeti ne zadovoljavaju pedagoške standarde.  
Matični dječji vrtić djeluje na dvije lokacije. U „Gornjem“ vrtiću (Prolaz O. Keršovanija 1) proteklih 

godina izvedeno je proširenje za djecu jasličke dobi i u prosjeku u njemu boravi oko 200 djece jasličke 

i vrtićke dobi raspoređenih u 10 skupina. U „Donjem“ vrtiću (Družbe sv. Ćirila i Metoda 1) boravi u 

prosjeku oko 80 djece i prostor nije uvjetan za boravak djece raspoređenih u 3 skupine. Prosječan broj 

djece u skupini iznosi 21,2 djece. 

 

a) Objekt u ul. Prolaz O. Keršovanija 1 („Gornji vrtić“) je ujedno objekt u kojem se nalazi uprava, 

stručna služba i centralna kuhinja Vrtića, te je najveća vrtićka zgrada, gdje se od 2000.god. nalaze i 

jaslice. Tijekom 2013. izrađen je projekt „ Rekonstrukcije i dogradnje „Gornjeg vrtića“, koji uključuje 
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povećanje prostora vrtića za oko 800m
2
, a veličina investicije  procijenjena je na oko  4.650.000kn 

(bez opreme); 

 

b) Objekt u ul. Družbe Sv. Ćirila i Metoda 1, („Donji vrtić“) je dvokatnica sagrađena za obiteljske 

potrebe pred više od 100 godina; u njemu je organiziran rad za 3 vrtićke skupine (oko 65 djece) i 

dugoročno je pitanje da li je isplativo ulagati u njegovu rekonstrukciju ili je potrebno prenamijeniti ili 

izgraditi  novi vrtić u području u kojem se grad širi (područje naselja Stari Pazin) za boravak oko 100 

djece jasličkog i vrtićkog uzrasta iz tog i okolnih naselja. 

 

 Potrebno je planirati nove kapacitete i proširenje dječjeg vrtića posebno za jasličku dob, 

poboljšati opremljenost, omogućiti sukladno pedagoškom standardu dovoljan broj stručnih suradnika 

za rad s djecom, razvijati nove i unaprijediti postojeće programe posebno za djecu s teškoćama u 

razvoju, ali i darovitu djecu, radno vrijeme prilagođavati potrebama zaposlenih članova obitelji koji 

brinu o djetetu. 

 

2.Područni vrtići: 

 

a) Općina Cerovlje –rekonstruiran je i dograđen vrtić u Pazinskim Novakima, čime se dobilo dodatnih 

oko 90m
2 
prostora za potrebe predškolskog odgoja i obrazovanja ( dalje: POO ),  

b) Općina Karojba – završena je izgradnja novog objekta vrtića koji je započeo s radom u ped.god. 

2014/2015., ukupne površine  oko 700 m
2
, za potrebe POO do 40 djece jasličkog i vrtićkog uzrasta, 

c) Općina Tinjan planira također investirati u POO, te se razmatraju mogućnosti izgradnje novog 

vrtića pored zgrade osnovne škole u Tinjanu; 

d) Općina Gračišće također planira proširenje prostornih kapaciteta za POO i to ili proširenjem 

osnovne škole u Gračišću ili preseljenjem vrtića u jednu od općinskih preuređenih 

zgrada/novosagrađenih objekata ;  

e) Općina Motovun planira izgraditi novi vrtić u podnožju naselja Motovun; 

f) Općina Sv. Petar u Šumi i  

g) Općina Lupoglav osigurale su dobre prostorne kapacitete za POO na svom području, te  zasad u 

tom smislu nemaju investicijskih planova. 

   

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 

 

 Donošenje samog Plana mreže dječjih vrtića nema direktnog utjecaja na Proračun Grada 

Pazina za 2015. godinu, budući se radi samo o donošenju akta kojim se definiraju potrebe Grada 

Pazina na razvoju mreže ustanova . 

Sredstva za izgradnju novih objekata i dogradnju, odnosno rekonstrukciju postojećih objekata 

predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Pazina biti će osiguravana Proračunom Grada 

Pazina u godini u kojoj se pojedine aktivnosti budu provodile.  

 

 


