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Naziv projekta:  

„Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Klanjcu“ 

Kratki opis projekta:  

Na području Grada Klanjca već djeluje ustanova Dječji vrtić Kesten, no objekt u kojem je smještena 

zbog starosti, dotrajalosti i montažne izvedbe gradnje predstavlja nedostatnu i neadekvatnu društvenu 

infrastrukturu. Navedeni problem riješit će se realizacijom izgradnje i opremanja novog objekta 

kružnog oblika koji će djeci jasličke, rane i predškolske dobi omogućiti slobodu kretanja u njima 

prihvatljivom ambijentu. Projekt izgradnje i opremanja novog objekta dječjeg vrtića direktno 

doprinosi stvaranju novih radnih mjesta budući da se izgradnjom novog objekta predviđa povećanje 

kapaciteta odnosno broja djece na boravku i to za 75%. Povećanjem kapaciteta odnosno stvaranjem 

dodatne skupine – jasličke grupe javlja se potreba za dodatnim odgojiteljima odnosno nužno zahtijeva 

novo zapošljavanje. Uz zadržavanje postojećeg broja zaposlenih, dodatno će se zaposliti dvije (2) 

osobe na radnom mjestu odgojitelja/odgojiteljice na puno radno vrijeme, jedna (1) osoba na radnom 

mjestu stručnog suradnika/suradnice na nepuno radno vrijeme i jedna (1) osoba na mjestu 

administratora također na nepuno radno vrijeme odnosno minimalno 3 sata dnevno. Sukladno 

navedenome, ukupan broj zaposlenih u Dječjem vrtiću Kesten će biti 11 nakon završetka provedbe 

projekta: ravnateljica/odgojiteljica (1 - puno radno vrijeme), odgojitelji/ce  (6 - puno radno vrijeme), 

stručni suradnik/ca (1 – nepuno radno vrijeme), kuharica (1 – puno radno vrijeme), spremačica (1 – 

puno radno vrijeme), domar-ložač (1 - 4 h dnevno) i administrator/ica (1 – nepuno radno vrijeme). 

Cilj i očekivani rezultati projekta: 

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Klanjca 

te povećanje prostornih i tehničkih kapaciteta kroz izgradnju i opremanje novog objekta dječjeg vrtića. 

Specifični ciljevi projekta su zadovoljenje potreba djece jasličke, rane i predškolske dobi i 

Stoga, očekivani rezultati projekta su izgrađen i opremljen jedan (1) objekt za ostvarivanje 

organizirane njege, odgoja i obrazovanja za sedamdesetero (70) djece. Realizacija projekta rezultirat 

će: 

 izgrađenim i opremljenim jednim (1) novim objektom za ostvarivanje organizirane njege, 

odgoja i obrazovanja ukupne neto površine 619,40m
2
, 

 uređenim i opremljenim dječjim vanjskim igralištem, 

 povećanim maksimalnim kapacitetom za boravak djece za 75% (sa 40 djece na 70 djece), 

 povećanjem broja zaposlenih za 3 novozaposlene osobe. 
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Ukupna vrijednost projekta: 

8.824.060,53 HRK 

Iznos koji sufinancira EU (90%): 

 7.440.000,00 HRK 

 

Razdoblje provedbe projekta: 

24 mjeseca  

Kontakt osoba: 

Gordan Šoban, Pročelnik JUO 

T: +385 (0) 49 550 615,  

E: procelnik@klanjec.hr.  
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