Na temelju članka 33.Statuta Općine Kanfanar Općinsko vijeće Općine
Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar 2/09 i 3/13.) na sjednici održanoj dana
15. studenog 2021.godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
OPĆINE KANFANAR ZA 2021. GODINU
Članak 1.
U Programu društvenih djelatnosti na području Općine Kanfanar za 2021.
godinu (Službeni glasnik Općine Kanfanar ) članak 2. mijenja se i glasi:
“Programom javnih potreba u predškolstvu definiraju se oblici, opseg i način
financiranja javnih potreba u predškolstvu, te aktivnosti, poslovi i djelatnosti od
značaja za razvoj predškolstva na području Općine Kanfanar. Općina Kanfanar
suosnivač je Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice “Neven” Rovinj, te na taj način
osigurava smještaj djece predškolske dobi od druge do sedme godine života
prvenstveno u područnom vrtiću Kanfanar, ali i u sve druge objekte na području
djelovanja ustanove pod jednakim uvjetima, a u skladu s potrebama roditelja.
Ovim programom obuhvaćene su slijedeće programske aktivnosti:
1. Javne potrebe u predškolskom odgoju
910.000,00 kn
2. Objekti i oprema u predškolskom odgoju
- Projektna dokumentacija za dogradnju i rekonstrukciju vrića
149.000,00 kn
- Oprema
35.000,00 kn
II.1. Javne potrebe u predškolskom odgoju
Na području Općine Kanfanar djeluju od 2008. godine kontinuirano djeluju
dvije mješovite odgojne skupine djece predškolske dobi u koje je uključeno 42 djece
od druge do sedme godine života. Provodi se cjeloviti 10- satni program. Od prošle
pedagoške godine produženo je radno vrijeme vrtića za pola sata popodne pa je ono
sada od 6,30 do 17,00 sati. Od prošle pedagoške godine uveden je i besplatan
sportski program pod vodstvom stručnog suradnika kineziologa. U sklopu redovitog
programa organizira se i obavezni program predškole za djecu koja nisu polaznici
predškolske ustanove.
Nakon provedenog Natječaja za upis djece u vrtić u lipnju 2021. godine
utvrđeno je da je pristigao veći broj zahtjeva roditelja od oglašenih slobodnih mjesta.
Kako bi se zadovoljile potrebe svih roditelja u dogovoru s vrtićem od 1.09. u
postojećem objektu rad se organizira u 3 odgojne skupine i to jedna jaslička i dvije
vrtićke skupine sa ukupno 52 djece. Zaposlena su dva dodatna odgojitelja, te se iz
proračuna općine Kanfanar osiguravaju plaće neposrednih izvršitelja u Objektu u
Kanfanaru i to za osam djelatnika (šest odgajatelja, jedna kuharica i jedna
spremačica), te razmjerno i sredstva za pokrivanje dijela plaća radnika u zajedničkim
stručnim i administrativnim službama. Materijalni rashodi objekta pokrivaju se iz
cijene usluga koju plaćaju roditelji, a ona mjesečno iznosi 550,00 kn za vrtićki
program, i 600,00 kn za jaslički program.
Kroz Program socijalne skrbi subvencionira se i smještaj djece u vrtić
sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.
II.2. Objekti i oprema u predškolskom odgoju
Kako smještajni kapaciteti nisu zadovoljili potrebe roditelja za upisom djece u
predškolsku ustanovu u novoj pedagoškoj godini, a očekuje se da broj djece u vrtiću
neće padati, planira se dogradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta vrtića s ciljem

povećanja kapaciteta i to na ukupno 4 odgojne skupine, kao i svi popratni prostori u
skladu s pedagoškim standardima.
U ovj govdini su u proračunu osigurana sredstva za izradu idejnog rješenja I
glavnog projekta.
Sredstva za opremu namjenjena su nabavi novog plinskog štednjaka i roštilja za
vrtićku kuhinju.“
Članak 2.
Ovaj Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u
Službenom glasniku Općine Kanfanar.
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