- prijedlog Na temelju članka 41. Statuta Općine Žminj (,,Službeni glasnik Općine Žminj”, broj:
05/18.), Općinsko vijeće Općine Žminj je na svojoj sjednici održanoj dana __.
studenog 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju boravka djece s područja općine Žminj
u dječjim vrtićima izvan područja općine Žminj

I. Uvodne napomene
Članak 1.
Planom mreže dječjih vrtića na području općine Žminj utvrđena je ustanova
predškolskog odgoja i obrazovanja koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao
javnu službu i provodi program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i
socijalne skrbi za djecu rane i predškolske dobi - Dječji vrtić „Rapčići“ kojoj je
suosnivač Općina Žminj.
Članak 2.
Općina Žminj ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana
na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa ranog i predškolskog
odgoja, što se ostvaruje osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja
općine Žminj u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene
redovnog programa dječjeg vrtića.
Članak 3.
Nakon provedenog natječaja za upis djece u DV Rapčići, na priroritetnoj listi
(listi čekanja) za vrtić ostalo je 5 djece, dok je na priroritetnoj listi (listi čekanja) za
jaslice ostalo 18 djece.
Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Žminj KLASA: 601-01/1501/04, URBROJ: 2171/04-01-15-1 od 05.03.2015. propisano je da Općina Žminj
može sufinancirati smještaj djece u ustanovama drugog osnivača ukoliko raspoloživi
kapaciteti ustanove DV Rapčići nisu dostatni za prihvat djece.
II. Sufinanciranje smještaja
Članak 4.
Temeljem ove Odluke sufinancirati će se smještaj 5 (petero) djece u dječjim
vrtićima izvan područja općine Žminj, odnosno u predškolskim ustanovama drugih
osnivača s kojima Općina Žminj sklopi odgovarajući ugovor, i to iznos koji će činiti
razlika cijene od 650,00 kn koji iznos plaćaju roditelji za djecu smještenu u DV
Rapčići Žminj do iznosa ekonomske cijene tih vrtića, s time da maksimalno
sufinanciranje može iznositi 1.200,00 kn mjesečno po djetetu.
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Iznos sufinanciranja isplaćivati će se izravno predškolskoj ustanovi, mjesečno
po ispostavljenim računima.
Temeljem ove Odluke sufinancirati će se smještaj isključivo za djecu koja su
prijavljena za smještaj u DV Rapčići Žminj i nalaze se na prioritetnoj listi (listi čekanja)
za pedagošku godinu 2019./2020., sukladno predmetnoj prioritetnoj listi, i to isključivo
za pedagošku godinu 2019./2020.
III. Završne odredbe
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u ,,Službenom glasniku
Općine Žminj”.
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