
OTVORENJE DOGRAĐENOG DIJELA DJEČJEG VRTIĆA TRATINČICA U PLETERNICI 

 

Dječji vrtić Tratinčica dograđen je za dodatnih 5 skupnih soba s garderobama i sanitarnim čvorovima koje 

zadovoljavaju kapacitet za smještaj stotinu djece. U nadograđenom prostoru od ukupno 576 m² korisne 

površine osim dodatnih skupnih soba za djecu nalaze se i prostorije za odgojno obrazovne djelatnike.  

 

Primarni cilj ulaganja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnoj sredini kao što je područje Grada Pleternice 

kroz rekonstrukciju dječjeg vrtića čime će se povećati broj slobodnih mjesta u vrtiću i jaslicama te 

omogućiti roditeljima upis djece u ovu odgojno obrazovnu ustanovu.  

 

Naime, u Pleternici se  konstantno povećava potražnja za upisom u dječji vrtić i jaslice budući da su 

roditelji sve osvješteniji o važnosti predškolskog odgoja za razvoj i socijalizaciju djece. Ujedno u dječjem 

vrtiću u Pleternici se održava i predškolska nastava koja je obavezna za svu djecu. Povećanje broja djece 

u vrtiću rezultira poboljšanjem životnih uvjeta u ruralnoj sredini budući da je djeci pružen adekvatan 

predškolski odgoj, a roditeljima se, ukoliko su nezaposleni, otvara mogućnost pronalaska posla te je i 

financijski povoljnije od privatnog čuvanja djece.  

 

Nadogradnja vrtića, a time i povećanje odgojno obrazovnih skupina u vrtiću ima brojne pozitivne efekte 

posebno na mlade obitelji sa područja Grada Pleternice, ali i nezaposlene jer projekt doprinosi stvaranju 

novih radnih mjesta i to izravno budući da će biti potrebno zapošljavanje odgojitelja za nove odgojno-

obrazovne skupine. 

 

Projekt dogradnje Dječjeg vrtića Tratinčica u Pleternici financiran je iz tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ u sklopu Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Kroz ovaj program koji je u nadležnosti Ministarstva 

poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za nadogradnju 

osigurano je 7.412.500,00 kuna.  

 

Ovaj projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku. Iz navedenog ministarstva za ovaj projekt osigurano je 1.499.999,00 kuna. 

 

 

 
 


