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IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKTA 

UREĐENJA PODRUČNE SKUPINE DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL U OŠTARIJAMA 

I 

FINANCIRANJU PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI  

TE PROVOĐENJU AKTIVNOSTI  DEMOGRAFSKE OBNOVE NA PODRUČJU OPĆINE 

JOSIPDOL 

 

 

 



Zbog velike liste čekanja, a nakon provedenog natječaja za upis djece u redoviti program 

predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Josipdol za pedagošku godinu 2019./2020., Općina 

Josipdol donijela je Odluku o uređenju prostora u „zgradi stare škole u Oštarijama“ za 

formiranje jedne odgojne skupine Dječjeg vrtića Josipdol.  

OPĆINA 
JASLIĆKI 
UZRAST 

VRTIĆKI 
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UKUPNO 

JOSIPDOL 21 9 5 35 

 

Zgrada „stare škole“ je u vlasništvu Općine Josipdol.  

Tijekom kolovoza, rujna, listopada i studenog, u prostoru prizemlja stameno poslovne zgrade 

uređen je prostor za jednu skupinu djece jasličke dobi. 

 

 

 

 

 

Troškovi uređenja prostora iznosili su cca 300.000,00 kn i obuhvaćali su troškove legalizacije 

objekta, izradu projektne dokumentacije, izmjenu građevinske stolarije, postavljanje 

centralnog grijanja te prilagodbu prostora za mogućnost rada u dvije odgojne skupine te 

nabavku opreme za rad područne odgojne skupine.  

Troškovi uređenja prostora i nabave opreme za Područnu skupinu dječjeg vrtića u 

Oštarijama financirani su u potpunosti iz  Proračuna Općine Josipdol 



             

Dana 10. prosinca 2019. godine, nadležni Ured državne uprave pregledao je uređeni prostor 

i izdao dozvolu za obavljanje predškolske djelatnosti u  Dječjem vrtiću Josipdol Područna 

skupina Oštarije.  

 

Dječji vrtić Josipdol, Područni odjel u Oštarijama, započeo je s radom dana 16. Prosinca 

2019. godine. U područnu skupinu u Oštarijama upisano je 12 – tero djece jasličke dobi, sa 

liste čekanja za upis u redoviti program Dječjeg vrtića Josipdol za pedagošku godinu 

2019./2020.  

Za rad područne skupine u Dječji vrtić Josipdol primljene se u radni odnos dvije odgojiteljice 

čije se plaće financiraju iz Proračuna Općine Josipdol.  

Općina Josipdol maksimalno ulaže napore u razvoj i  poboljšanje predškolske djelatnosti na 

svom području. 

 



Dječji vrtić Josipdol započeo je s radom tijekom  1995. I 1996. Godine u kraćem razdoblju, a 

od 2000. godine ponovno je pokrenut rad dječjeg vrtića, u kolovozu 2000. Godine, donesen 

je statut ustanove. 

Iz Proračuna Općine Josipdol financiraju se plaće zaposlenih u vrtiću. 2003. godine iz 

Dječjeg vrtića izmješten je dio Jedinstvenog upravnog odjela Općine Josipdol i prošireni su 

kapaciteti te se kontinuirano radilo  na uređenju postojeće montažne zgrade vrtića i 

unutrašnjoj opremljenosti prostora odgojnih skupina.  

Dječji vrtić Josipdol, od 2000. godine, kroz svoje programe organizirano  provodi i pripremu 

djece za polazak u prvi razred osnovne škole.  Priprema djece za polazak u prvi razred 

osnovne škole odvija se kroz dva oblika i to u sklopu redovitog programa i kroz kraći program 

pred škole za djecu sa područja općine Josipdol koja nisu upisana u redoviti program vrtića.  

Kraći program pred škole u trajanju je od 250 sati godišnje, provodi se u razdoblju od 

01.listopada do 31.svibnja tekuće pedagoške godine dva puta tjedno po tri sata ( 120 min.) i 

verificiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Spomenuti kraći program provodi 

se na dvije lokacije i to u prostoru Dječjeg vrtića Josipdol u Josipdolu i u prostoru Osnovne 

škole  Siniše i Zrinka Rendulića u Oštarijama.  

Osim za djecu sa područja općine Josipdol, Dječji vrtić Josipdol kraći program predškole 

provodio je i u Općini Tounj u prostoru Osnovne škole Lucije Capan i to pedagoške godine 

2001./2002., 2002./2003. I 2003./2004. 

Ove pedagoške godine 20- etro djece su pred školarci i za školu se pripremaju u sklopu 

redovitog programa. U kraći program pred škole upisano je sveukupno 19-ero djece. 10-ero 

djece kraći program pred škole pohađa u prostoru Dječjeg vrtića Josipdol u Josipdolu, a 9-

ero djece još ovu pedagošku godinu kraći program pred škole pohađa u prostoru osnovne 

škole u Oštarijama.  

Kraći program pred škole  provode  odgojiteljice predškolske djece čiji rad financira osnivač 

Dječjeg vrtića Josipdol, Općina Josipdol. Ove pedagoške godine uređeno je područno 

odjeljenje Dječjeg vrtića Josipdol u „zgradi stare škole u Oštarijama“ koja je u vlasništvu 

općine Josipdol. Slijedeće pedagoške godine kraći program pred škole neće se provoditi u 

prostoru osnovne škole već u  tom novouređenom  prostoru područnog odjeljenja vrtića u 

Oštarijama koji je poticajniji i primjereniji djetetu predškolske dobi 

2000.godine Dječji vrtić Josipdol svoj odgojno-obrazovni rad provodio je u jednoj mješovitoj 

skupini redovitog programa, sa upisanih svega 15-tak djece. Vremenom je vrtić proširivao 

svoj kapacitet sve do danas kada  ima pet odgojno-obrazovnih skupina djece u koje je 

upisano sveukupno 87-ero djece u redoviti program.  

19. studeni 2018. godine u Dječjem vrtiću Josipdol započeo je projekt financiran iz 

Europskog socijalnog fona pod nazivom „ODRASTIMO SRETNO U POTICAJNOM 

OKRUŽENJU“ kojim je u Dječjem vrtiću Josipdol uveden smjenski i poslijepodnevni rad  do 

21,00 sat te su uvedene četiri igraonica – sportska, engleska, folklorna i opća, koje su u 

potpunosti besplatne za roditelje.  Projekt je vrijednosti 2.500.000,00 kn i provodi se u 

trajanju od 30 mjeseci. 



U sportski program, kraći program ranog učenja engleskog jezika,  folklorni program upisana 

su djeca koja su već polaznici redovitog programa Dječjeg vrtića Josipdol. U kraći program 

opće igraonice upisano je 13-ero djece  koja nisu obuhvaćena redovitim programom vrtića. 

Ove pedagoške godine Dječji vrtić Josipdol ima upisano sveukupno 119-ero djece koja su 

obuhvaćena nekim oblikom organiziranog odgojno-obrazovnog programa, i to je najveći broj 

do sada. Prema dostupnim podacima imamo još novo pridošlih zahtjeva za djecu jasličke 

dobi i starijih skupina na temelju zahtjeva i upita roditelja sa našeg područja i šire.  

I nadalje Općina Josipdol usmjeriti će sve svoje započete aktivnosti za dogradnju matičnog 

vrtića u Josipdol za koje je otkupljeno zemljište od privatnih vlasnika u vrijednosti 468.350,00 

kn ( u kontekstu cjelovitog rješenja proširenja dječjeg vrtića, premještanja školskog igrališta i 

izgradnja vatrogasnog doma, kotlovnice, pristupne ceste i parkirališta). Za planiranu 

izgradnju dječjeg vrtića krajem prosinca 2018. Godine izdana je građevinska dozvola  te je 

kompletirana sva potrebna tehnička dokumentacija za izgradnju Dječjeg vrtića Josipdol – 

Izvedbeni projekt, Glavni projekt sa troškovnikom za provođenje postupka javne nabave. 

Sredstva za financiranje izrade projektne dokumentacije dodijeljena su iz Razvojnog fonda 

Karlovačke Županije u iznosu od 304.000,00 kn.  

Općina Josipdol aplicirala je projekt na mjeru 7.4. za financiranje iz fondova EU u rujnu 2018. 

Godine ali smo odbijeni jer je procijenjena vrijednost projekta bila veća od 9.200.000,00 kn 

koja je za Agenciju bila „limit“. Procijenjena projektantska vrijednost bila je iznad 

12.500.000,00 kn, što s obzirom na tržište i cijenu radova, smatramo realnom i tržišnom 

cijenom. Nažalost, Općina Josipdol je odbijena dok postoji veći broj Općina čiji projekti su 

financirani kroz tu mjeru s većim vrijednostima projekta.  

Planirani dograđeni vrtić  

     

 

Radimo na izgradnji novog igrališta na izmještenoj lokaciji uz Osnovnu školu Josipdol te smo 

u završetku prve faze radova gdje smo prepoznavanjem našeg projekta u Ministarstvu 

regionalnog razvoja ostvarili financijsku potporu u iznosu od 700.000,00 kn i nadamo se i 

daljnjoj prepoznatljivosti našeg projekta za dovršenje druge faze i cjelovitog uređenja 

vanjskog višenamjenskog športskog igrališta uz OŠ Josipdol.  



 

 

Isto tako u postupku dobivanja građevinske dozvole je projekt IZGRADNJA ŠKOLSKE 

SPORTSKE DVORANE U OŠTARIJAMA koja je zastala zbog neriješenih imovinsko pravnih 

odnosa „jedne male zemljišne čestice“ OPĆINA ŠKOLSKA OŠTARIJE.  

Sa zadovoljstvom možemo se pohvaliti činjenicom da djeca i mladi sportaši sa našeg 

područja ostvaruju vrhunske rezultate na regionalnim, državnim i međunarodnim 

natjecanjima.  

U sklopu sveobuhvatne demografske politike naši argumenti su prepoznatljivi jer Općina 

Josipdol u Županiji Karlovačkoj je u samom vrhu sa brojem djece predškolske dobi.  

Osiguranje kapaciteta za upis djece u vrtić, kvalitetni dodatni odgojno obrazovni programi te 

stvaranja preduvjeta za bavljenje športskim i rekreativnim aktivnostima za djecu i mlade je 

preduvjeti za ostanak mladih obitelji na našem području.  

 

Općina Josipdol  

 

 


