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Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine '' br. 10/97,  107/07, 
94/13 i 98/19), te članka 26. Statuta Grada Trogira (''Službeni Glasnik Grada Trogira'' br. 04/13, 09/13, 
06/14, 01/18, 03/19 i 05/20) Gradsko vijeće Grada Trogira, na 32. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2021. 
godine,  donosi: 

Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Trogira 

Članak 1. 

Planom mreže dječjih vrtića na području grada Trogira (u daljnjem tekstu: Plan mreže) utvrđuju se ustanove 
predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o 
djeci rane i predškolske dobi, objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja, te 
razvoj mreže dječjih vrtića na području Grada Trogira. 

Članak 2. 

Na području Grada Trogira djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja Dječji vrtić Trogir kojem je 
osnivač Grad Trogir. 

Članak 3. 

Ovaj Plan mreže može se dopunjavati osnivanjem novih dječjih vrtića u skladu sa zakonom kojim se uređuje 
predškolski odgoj i obrazovanje te Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe 
odnosno otvaranjem novih područnih objekata dječjih vrtića, uključujući i njihovo proširivanje. 

Članak 4. 

U Plan mreže dječjih vrtića Grada Trogira ulazi Dječji vrtić Trogir čiji je osnivač Grad Trogir, a djeluje u 
slijedećim objektima na području Grada Trogira: 

1. u matičnom vrtiću „Leptirić“ Trogir, Cesta Plano 70 

2. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Maslina“ Trogir, Sv. Petra 8 

3. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Vrabac“ Trogir, Hrvatskih mučenika 29 

4. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „More“, Trogir, Balančane 12 

5. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Ribola“ Trogir, Dr. Franje Tuđmana 16 

6. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Trogir, Kneza Trpimira 41 

7. u područnom objektu u Dječjem vrtiću „Sunce“  Trogir, Žedno b.b 

Članak 5. 

Plan mreže udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja dječjih vrtića za djecu rane i predškolske 
dobi te osigurava zadovoljavanje potreba građana za provedbom predškolskog odgoja i obrazovanja. 



Osim objekata dječjih vrtića navedenih u članku 4. ovog Plana mreže moguće je planirati gradnju novih 
objekata dječjih vrtića ili uključivati postojeće građevine na kojima postoji mogućnost prenamjene za 
obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi u skladu s 
prostorno-planskom dokumentacijom Grada Trogira. 

Članak 6. 

Ovaj Plan mreže dostavit će se Splitsko-dalmatinskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića 
na području Splitsko-dalmatinske županije. 

Članak 7. 

Danom stupanja na snagu ovoga Plana mreže prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića 
Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 5/11). 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Trogira“. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 Ante Piteša,ing. 


