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PREDMET: Prijedlog Općinskom vijeću o uvođenju besplatnog vrtića za svu djecu s
područja Općine Vrbnik i financiranju marende školskoj djeci OŠ Fran Krsto Frankopan,
Krk, PJ Vrbnik
Upućujem Vam na razmatranje prijedlog kompletnog sufinanciranja smještaja djece u
dječjem vrtiću Katarina Frankopan, PJ Vrbnik. Naime do sada je Općina sudjelovala u
sufinanciranju sa 70% dok su 30% ekonomske cijene plaćali sami roditelji.
U 2016. godini u dječjem vrtiću Katarina Frankopan, PJ Vrbnik bilo je upisano 24-ero djece,
a ekonomska cijena po djetetu je iznosila 2.023,00 kune, od čega je 70% odnosno 1.423,00
kune mjesečno, po djetetu upisanom u vrtić sufinancirala Općina Vrbnik, sredstvima iz
Proračuna Općine dok je svaki roditelj mjesečno plaćao 600,00 kuna po djetetu. U 2016.
godini Općina je za sufinanciranje smještaja djece u vrtić utrošila ukupno 381.390,13 kuna
dok je godišnja roditeljska uplata u 2016. iznosila ukupno 132.394,15 kuna. Prijedlog je da
Općina preuzme na sebe i sufinanciranje preostalih 30% od ekonomske cijene vrtića, a koje
su do sada plaćali roditelji sami. To bi godišnje iznosilo oko 140.000,00 kuna, ovisno o
broju djece i broju mjeseci pohađanja vrtića.
Osim prethodno navedenog prijedloga na razmatranje upućujem i prijedlog financiranja
školske marende za djecu OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk, PJ Vrbnik. Škola broji godišnje oko
80 učenika, a cijena marende iznosi 7,00 kuna po danu. Godišnji iznos koji bi se financirao
iz Proračuna Općine Vrbnik iznosi oko 80.000,00 kuna. Navedeni iznos namirio bi se iz viška
prihoda ostvarenih u 2016. godini.
Realizacijom navedenoga Općina bi se priključila ostvarenju populacijske politike Vlade
RH, odnosno potaknula bi demografsku obnovu Općine Vrbnik imajući na umu da je
obrazovanje temeljni zalog za budućnost.
Osim kroz navedene mjeru Općina potiče demografsku obnovu Općine i kroz naknadu za
novorođeno dijete koja je u odnosu na 2016. godini povećana za 2.000,00 kuna, sukladno
Odluci općinske načelnice. U 2016. godini ukupno je isplaćeno 15 naknadna za novorođenu
djecu u ukupnom iznosu od 45.000,00 kuna (3.000,00 kn po djetetu), a u prva tri mjeseca
2017. godine isplaćene su tri naknade za novorođeno dijete u ukupnom iznosu od
15.000,00 kuna (5.00000 kn po djetetu).
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