
 
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(„Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 19. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 19/13.- pročišćeni tekst, 
137/15. i 123/17.) i članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine 
Grada Pazina“, broj 10/13. i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18.), Općinsko 
vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj dana ______________ 
2018. godine donijelo 
 
 

PLAN 
mreže dječjih vrtića na području Općine Motovun-Montona 

 
 

1. UVODNE ODREDBE 
 

I. 
Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Motovun-Montona utvrđuju se 

ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog 
odgoja kao javnu službu i provode program odgoja, obrazovanja, zdravstvene 
zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu rane i predškolske dobi. 
 

II. 
Općina Motovun-Montona (dalje: Općina) ima pravo i obvezu odlučivati o 

potrebama i interesima građana na svojem području organiziranjem i ostvarivanjem 
programa predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Prava i obveze iz prethodnog stavka ove točke ostvaruju se osiguranjem 
smještajnih kapaciteta za djecu s područja Općine u ustanovama predškolskog 
odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića 
sukladno planiranim sredstvima u općinskom proračunu za tekuću godinu. 
 

2. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA 
 

III. 
Ovaj Plan 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. 
 

IV. 
Na području Općine djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja 

Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin kojem je Općina jedan od suosnivača te dječji vrtići 
drugih suosnivača. 
 

V. 
U Plan mrežu dječjih vrtića na području Općine čine: 

1. Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin - područni vrtić Motovun-Montona 
2. Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin - matični vrtić Pazin i područni vrtići Gračišće, 

Karojba, Lupoglav, Pazinski Novaki, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. 
3. Dječji vrtić pri Osnovnoj školi - Scuola elementare „Milan Šorgo“ Oprtalj-

Portole. 



 
VI. 

Ovaj Plan može se dopunjavati osnivanjem novih dječjih vrtića u skladu sa 
zakonom koji uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnim pedagoškim 
standardom predškolskog odgoja i obrazovanja odnosno otvaranjem novih područnih 
objekata dječjih vrtića, uključujući i njihovu izgradnju ili proširivanje. 

Područja Općine na kojima se mogu osnivati ustanove predškolskog odgoja 
jesu sva područja na kojima je prostorno-planskim dokumentima Općine predviđena 
gradnja takvih objekata ili na kojima postoji mogućnost prenamjene građevina u 
skladu sa zakonskim propisima. 
 

VII. 
Ovaj Plan može se proširivati otvaranjem novih područnih objekata, izdvojenih 

lokacija u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog 
odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10.) odnosno osnivanjem 
novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača. 
 

3. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA 
 

VIII. 
Općina kao suosnivač Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u svojem proračunu 

osigurava sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene redovnog programa dječjeg 
vrtića sukladno planiranim sredstvima u općinskom proračunu za tekuću godinu. 

Općinski načelnik za svaku pedagošku godinu donosi zaključak o 
sufinanciranju djelatnosti dječjih vrtića iz stavka 1. ove točke, ovisno o potrebama 
građana te o mogućnosti financiranja iz općinskog proračuna. 

Općina može proračunskim sredstvima sufinancirati i posebne odnosno 
alternativne programe sukladno općinskom proračunu. 
 

IX. 
Općina nema obvezu sufinancirati djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji 

se nalaze u ovom Planu. 
Općina može po zahtjevu roditelja za svako dijete s prebivalištem na području 

Općine sufinancirati troškove smještaja djeteta u redovnom programu dječjeg vrtića 
na području drugih jedinica lokalne samouprave na temelju planiranih proračunskih 
sredstava.  
 

4. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

X. 
Ovaj Plan dostavlja se Istarskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže 

dječjih vrtića na području Istarske županije. 
 

XI. 
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Motovun“.  
 
KLASA: 025-01/18-01/ 
URBROJ: 2163/05-04-18-1 
Motovun-Montona, ___________ 2018. 



 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN-MONTONA 

 
 

PREDSJEDNIK 
Elvis Linardon 

 
 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
 
 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 
 

Pravni temelj za donošenje ovog akta je članak 14. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) koji utvrđuje da 
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba donosi plan mreže 
dječjih vrtića na svom području. 

 
Člankom 36. Statuta Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 

10/13.) propisana je nadležnost Općinskog vijeća Općine Motovun, a člankom 76. 
utvrđene su vrste akata koje općinsko vijeće u svojem radu donosi. 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE 
ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM 
 

Planom mreže dječjih vrtića utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje 
obavljaju djelatnost ranog i predškolskog odgoja na području Općine Motovun-
Montona. 
  

Plan mreže sadrži popis dječjih vrtića kojima je suosnivač Općina Motovun-
Montona te dječjih vrtića kojima su osnivači druge pravne osobe koje obavljaju 
djelatnost predškolskog odgoja. 

 
Plan mreže ne sadrži i plan razvoja mreže dječjih vrtića. S obzirom na 

prostorne probleme, prometne poteškoće i potrebe suvremenih standarda 
predškolskog odgoja i obrazovanja, za Općinu Motovun-Montona je prioritetna 
izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića. 
 

Sukladno navedenom predlaže se donošenje rješenja kako je predloženo. 
 
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 
 

Za provedbu navedene Odluke osigurana su financijska sredstva u Proračunu 
Općine Motovun-Montona za 2018. godinu. 
 
 
 
          PROČELNIK 



                     Nenad Šćulac 


