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PARTNERI
Sudjelovanje partnera i suradnika
Sudjeluje li na projektu, uz
prijavitelja, i projektni partner?

Ne
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PROJEKT
Opći podaci o projektu
Sažetak projekta

Projektom se planira dogradnja i dodatno opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje
Konjščina, na području Općine Konjščina.
Cilj dogradnje dječjeg vrtića je poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo na području
općine s obzirom da na području općine postoji 133 živorođene djece, a da je u dječji vrtić upisano njih 92.
Planiranom dogradnjom osigurati će se prostor za dnevni boravak 40 djece u dvije vrtićke skupine boravka.

Opis projekta

Na području općine Konjščina postoji jedna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje.
Dječji vrtić Konjščina nalazi se na zemljištu ukupne površine 4.512m2 od čega je dječje igralište u površini od
3.857m2 te objekt u površini od 655m2. Vrtić trenutno ima 5 odgojnih skupina od kojih 2 jasličke (jedna od 12ero djece i jedna od 14- ero djece), jednu mlađu vrtićku mješovitu od 20- ero djece, jednu srednju vrtićku
mješovitu od 23 djece i jednu stariju vrtićku mješovitu od 23 djece.
Na području općine Konjščina je 133 živorođeno dijete u vrtićkoj dobi, dok je njih 92 upisano u program vrtića
od čega je dio sa područja Hraščine. POSTOTAK UPISANE DJECE u dječje vrtiće je 69,17%.
S obzirom da je razlika između broja živorođene djece i one upisane u vrtić 41 mjesto, odlučeno je da ne postoji
potreba za izgradnjom novog objekta te da će se realizacijom ovog projekta izvršiti dogradnja dječjeg vrtića u
Konjščini čime će se osigurati dostupnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za veći broj djece na
području općine.
Dogradnja dječjeg vrtića omogućit će kvalitetno predškolsko obrazovanje i odgoj djeci s područja Prijavitelja, a
dodatno će se, kako to pokazuju istraživanja, unaprijediti njihova znanja i kompetencije te dugoročno pozitivno
utjecati na akademsku uspješnost i izglede na tržištu rada.
Realizacijom predmetnog projekta dogradit će se prostori za dvije nove jedinice (312 m2 neto dograđene
površine) te će se kapaciteti vrtića povećati za 40 mjesta.
Projekt dogradnje obuhvaća izgradnju dodatne dvije jedinice za boravak djece u prizemlju sa svim potrebnim
pratećim sadržajem (sanitarije, garderobe, pretprostori, spremište i natkrivene terase).
Dogradnja čini funkcionalnu cjelinu s postojećim vrtićem te u minimalnom opsegu zadire u postojeću strukturu
građevine zbog stvaranja jedinstvene cjeline. Dograđeni dio će se priključiti na postojeće sustave grijanja,
hlađenja, vodovoda i odvodnje te elektroinstalacija. Prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) građevine odgojne i obrazovne namjene
građevina će se projektirati i biti izvedena tako da sadrži elemente pristupačnosti što se tiče ulaznih prostora i
komunikacije.
Parcela će se priključiti direktno na postojeći javni put uz zapadnu među parcele. Jugozapadni i sjeverozapadni
dio predviđa se kao parkovna površina, dok se u jugoistočnoj zoni predviđa organizacija dječjeg igrališta sa
vrtuljcima, pješčanikom, toboganom, ljuljačkama, penjalicama i sl., a sjeveroistočni dio parcele predviđen je za
povrtnjak. Više od 50% površine građevinske parcele je hortikulturno uređeno.

Aktivnosti projekta:
1.

Priprema projektne i tehničke dokumentacije

·
Idejni projekt (opis i grafički prikaz građevine) u svrhu pribavljanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja sa
integriranim rješenjima pri ishođenju posebnih uvjeta;
·

Elaborat zaštite na radu;

·
Glavni projekt (arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i odvodnje, strojarski projekt,
elektrotehnički projekt, prikaz svih primjerenih mjera zaštite od požara, projekt racionalne upotrebe energije
toplinske zaštite, elaborat zaštite od buke, projekt opremanja);
·

Izvedbeni projekt s troškovnicima te

·

Studija izvodljivosti.

2. Geodetske poslove za potrebe projektiranja;
3. Stručni, projektantski nadzor radova i sl.
4. Izvedbu građevinskih i drugih radova (građevinsko obrtnički radovi, radovi instalacija vodovoda i odvodnje i
hidrantske mreže, elektroinstalaterski radovi, strojarske instalacije - grijanje, hlađenje, ventilacija)
5. Nabavu namještaja i didaktičke opreme
6. Kontrolu glavnog projekta konstrukcije.
Uz glavne aktivnosti projekt uključuje i aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanja projektom i
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administracije.
Cilj izgradnje dječjeg vrtića je poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo na području
Općine te osiguravanje ravnoteže poslovnog i privatnog života obitelji koje žive na području općine.

Proširenje kapaciteta dječjeg vrtića pozitivno će utjecati i na sam razvoj djece. Projekt doprinosi ciljevima
Poziva na način da osigurava realizaciju kapaciteta u predškolskim ustanovama, i to u ruralnom području.
Uključivanjem djece u rani predškolski odgoj i obrazovanje znatno će se utjecati na njihov ukupan razvoj s
obzirom da TIMMS i PISA istraživanja pokazuju bolje rezultate djece koja su bila uključena u programe
predškolskog odgoja.

Ciljne skupine ovoga projekta su prvenstveno djeca i roditelji koji će koristiti usluge dječjeg vrtića a sekundarno
i zaposlenici te ostali subjekti koji će biti uključeni u rad predškolske ustanove )dobavljači i sl.). Posredno će
projekt osigurati dobrobiti za lokalno stanovništvo cijele Općine.

Podaci o lokaciji projekta
Razina na kojoj se
provodi projekt

Županija

Grad/Općina

NUTS 2 regija

Index razvijenosti

Planirani postotak projekta
proveden na odabranoj lokacji

Općina/Grad

Krapinskozagorska županija

Konjščina

Sjeverna Hrvatska

1.02692

100,00 %

Svrha i opravdanost projekta
Svrha i opravdanost

Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, stopa sudjelovanja u ranom i predškolskog odgoju i
obrazovanju (RPOO) u Hrvatskoj još je uvijek među najnižima u EU. U razdoblju od 2004. do 2016. broj je djece
koja pohađaju redovne vrtićke ili jasličke programe u Hrvatskoj porastao za 37,2%, dok je broj dječjih vrtića
porastao za 34,7%. Ipak, postignuta razina je i nadalje znatno ispod barcelonskih ciljeva, koje je postavila EU
(33% djece jasličke i 90% djece vrtićke dobi obuhvaćeno RPOO), odnosno cilja Europskog prostora obrazovanja
(96% djece između treće godine života i polaska u osnovnu školu obuhvaćeno predškolskim programima).
Međunarodna istraživanja poput TIMSS-a (Trends in International Mathematics and Science Study) i PISA-e
(Programme for International Student Assessment) pokazuju kako su učenici koji su dulje vrijeme (tri ili više
godina) pohađali predškolsku ustanovu ostvarili bolje prosječne rezultate nego njihovi vršnjaci koji su
predškolsku ustanovu pohađali jednu godinu ili kraće (TIMSS 2011. i 2015.), odnosno da 15-godišnjaci koji su
bili uključeni u odgojno-obrazovne programe u ranoj i predškolskoj dobi postižu bolje rezultate na testovima
(PISA 2015.).
Prostorna dostupnost vrtića osobito je problematična u ruralnim krajevima.
Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u okviru Nacionalnog plana oporavka i
otpornosti je izgradnja kapaciteta za dodatnih 22.500 mjesta u predškolskim ustanovama kako bi se povećao
obuhvat djece koja sudjeluju u (RPOO) u dobi od 3 tri godine do polaska u školu sa 76,3% na 90%.

Stoga je ulaganje putem ovog Poziva prilika za omogućavanje dostupnosti kvalitetnog predškolskog odgoja i
obrazovanja svoj djeci u Hrvatskoj bez obzira na socioekonomski status što je od posebnog interesa Općini
Konjščina s obzirom da se radi o ruralnom kraju gdje broj živorođene djece premašuje broj upisane te se
problem nedostatnosti kapaciteta i odbijanja upisivanja djece, kao i liste čekanja, ponavljaju kontinuirano iz
godine u godinu.

Na području općine postoji jedna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje. Dječji vrtić Konjščina nalazi se
na zemljištu ukupne površine 4.512m2 od čega je dječje igralište u površini od 3.857m2 te objekt u površini od
655m2. Vrtić trenutno ima 5 odgojnih skupina od kojih 2 jasličke (jedna od 12-ero djece i jedna od 14-ero djece),
jednu mlađu vrtićku mješovitu od 20-ero djece, jednu srednju vrtićku mješovitu od 23 djece i jednu stariju
vrtićku mješovitu od 23 djece.

Na području općine Konjščina postoji 133 živorođene djece, dok je njih 92 upisano u program vrtića.

Realizacijom predmetnog projekta dogradit će se i opremiti prostori postojeće dječjeg vrtića za dvije nove
jedinice te će se kapaciteti vrtića povećati za 40 mjesta.

S obzirom da je razlika između broja živorođene djece i one upisane u vrtić 41 mjesto, odlučeno je da ne postoji
potreba za izgradnjom novog objekta te da će se realizacijom ovog projekta izvršiti dogradnja dječjeg vrtića u
Konjščini čime se osigurati dostupnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za veći broj djece na
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području općine.
Dogradnja dječjeg vrtića omogućit će kvalitetno predškolsko obrazovanje i odgoj djeci s područja Prijavitelja, a
dodatno će se, kako to pokazuju istraživanja, unaprijediti njihova znanja i kompetencije.
Od realizacije projekta dogradnje vrtića profitirat će i cijele obitelji čime će im se omogućiti lakši rad i
privređivanje. Za rad objekta nužno će biti i zapošljavanje te će se benefiti izgradnje objekta preliti i na socijalni
status stanovnika, a moguće i na doseljavanje novih zaposlenika s obiteljima. Naposljetku, od izgradnje objekta
profitirat će cjelokupno društvo i Općina u cijelosti.

IDENTIFIKACIJA PROJEKTA
Opis trenutačnog stanja

Dječji vrtić Konjščina nalazi se na zemljištu ukupne površine 4.512m2 od čega je dječje igralište u površini od
3.857m2 te objekt u površini od 655m2.
Vrtić se sastoji od :
a) prizemlje: predprostor(ulaz), hodnik sa garderobom, kuhinja, kotlovnica, wc invalidi i posjetitelji, 2 jasličke sa
sanitarnim čvorom i 2 vrtićke SDB, wc djelatnici, 2x sanitarni čvor (x 3 wc-a) sa tušem za 2 vrtićke skupine,
jedna velika terasa (tri skupine) i jedna manja terasa (1 skupina)
b) prvi kat: wc odrasli (muški i ženski), ured administrativno računovodstvene djelatnice, ured ravnatelja, wc
dječji(muški i ženski), dvorana(pregrađena panelima- u prvom djelu boravi najstarija skupina, a u drugom djelu
se održavaju kraći programi poput program predškole, kraći program engleskog jezika i sl.), soba za sastanke/
odgojitelje u kojoj je i ured psihologa
c) lift
d) ispred vrtića nalazi se neograđeno parkiralište sa izlazom na cestu. Oko cijelog vrtića je također cesta.

Vrtić trenutno ima 5 odgojnih skupina od kojih 2 jasličke (jedna od 12-ero djece i jedna od 14-ero djece), jednu
mlađu vrtićku mješovitu od 20-ero djece, jednu srednju vrtićku mješovitu od 23 djece i jednu stariju vrtićku
mješovitu od 23 djece.
U vrtiću je zaposleno 10 odgojitelja na neodređeno, 1 odgojitelj/asistent na određeno i 1 asistent (student POO)
na određeno; 1 administrativno-računovodstvena djelatnica na neodređeno (50% tajnica, 50% računovođa); 1
ravnateljica (50% ravnateljica, 50% odgojiteljica) na neodređeno kao odgojiteljica; 1 kuharica na neodređeno, 1
pomoćna kuharica/spremačica na neodređeno (50% pom.kuh., 50% spremačica, 1 spremačica na neodređeno,
1/2 spremačice na određeno; 1/2 domara na neodređeno, 1/2 stručnog suradnika psihologa na neodređeno.
Na području općine Konjščina postoji 133 živorođene djece, dok je njih 92 upisano u program vrtića.
DEMOGRAFSKI TREND iznosi -19,57%.
Realizacijom predmetnog projekta dogradit će se prostori za dvije nove jedinice te će se kapaciteti vrtića
povećati za 40 mjesta čime će se ostvariti da broj mjesta skoro u potpunosti odgovara broju živorođene djece.

TEHNIČKA/TEHNOLOŠKA ANALIZA
Lokacija i pristupačnost

Na k.č. br. 796/109, k.o. Konjščina nalazi se postojeća zgrada dječjeg vrtića visine prizemlja i kata.
Dječji vrtić Konjščina nalazi se na zemljištu ukupne površine 4.512m2 od čega je dječje igralište u površini od
3.857m2 te objekt u površini od 655m2.

Građevina je udaljena 11,6 m od zapadne, više od 30 m od južne , 15 od sjeverne granice parcele te više od 17m
od istočne. Tlocrtni oblik zgrade je “L” oblik maksimalne dimenzije 29,15x21,68 u prizemlju, odnosno
31,45x21,68 na katu. Ispred ulaza je trijem.
Visina od najniže točke terena do glavnog vijenca je cca 6,4 m.
Pristup na parcelu je s postojećeg javnog puta sa zapadne strane. Predmetna parcela je omeđena
prometnicama sa svih strana te je u blagom nagibu.
U prizemlju se nalaze tri jedinice boravka djece te jedna jedinica jaslica sa svim potrebnim pratećim sadržajem:
sanitarije, kuhinja, kotlovnica i terase. Na katu su smještena dva ureda, prostorija za odmor osoblja, garderobe
osoblja, prostorija za pranje i peglanje, igraonica i sanitarije za djecu koja borave u igraonici.
Pročelje je obloženo ETICS sustavom. Krov je u blagom nagibu (20˚) i prekriven crijepom.
Pješački prilaz do ulaza u objekt je opločen sa organiziranim parkiralištem ispred ograde, ali na parceli.
Jugozapadni i sjeverozapadni dio parcele parkovna je površina, dok je u jugoistočnoj zoni dječje igralište sa
vrtuljcima, pješčenjakom, toboganom, ljuljačkama, penjalicama i sl., a sjeveroistočni dio parcele predviđen je za
povrtnjak.
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ISKAZ POVRŠINA
·

GBP ukupno novo

776,12 m2

·

TP (tlocrtna površina) novo = 615,50m2

·

Površina k.č.796/109 = 4.421,00 m2

·

Koeficijent izgrađenosti 615,50/4.421,00= 0,139 = 13,9%

·

Koeficijent iskorištenosti 776,12/4.421,00 = 0,175 = 17,50%

S obzirom da je razlika između broja živorođene djece i one upisane u vrtić 41 mjesto, odlučeno je da ne postoji
potreba za izgradnjom novog objekta. Realizacijom projekta dogradnje dječjeg vrtića u Konjščini osigurat će se
dostupnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za veći broj djece na području općine. Projekt uključuje
izradu projektno-tehničke dokumentacije te dogradnju i opremanje prostora vrtića.
Dodatni dokazi koji se dostavljaju uz ovaj prijavni obrazac putem sustava eNPOO:
·
Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za
sudjelovanje u postupku dodjele,
·

Izjava ovlaštenog projektanta,

·

Izjava o imenovanju voditelja projekta

·

Izjava prijavitelja o povratu PDV-a,

·

Izjava prijavitelja da će ishoditi svu potrebnu dokumentaciju,

·
Potvrda prijavitelja o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi
službenu evidenciju,
·

Dokaz o vlasništvu (ZK izvadak), te

·

Izjava o postojećim kapacitetima predškolskih ustanova.

ODRŽIVOST REZULTATA
Održivost rezultata nakon
završetka projekta

Održivost rezultata nakon završetka projekta dogradnje dječjeg vrtića u Konjščini omogućit će se na
institucionalnoj, financijskoj i okolišnoj razini.
Dogradnja i opremanje zgrade dječjeg vrtića omogućit će skrb tj. dostupne kapacitete za do 40 dodatne djece s
područja općine Konjščina i njihovu kvalitetnu pripremu za osnovnu školu.
Roditeljima djece omogućit će se nesmetano obavljanje njihovog posla radi osiguranja obiteljske egzistencije.
Sustavni rad sa djecom kao krajnjim korisnicima, omogućiti će bolje odgojno-obrazovne ishode djece, bolju
pripremu za školu a posljedično i unaprjeđenje potencijala lokalnog tržišta rada.
Krajnji korisnici su djeca predškolske dobi i njihovi roditelji, odnosno mlade obitelji za koje će se stvoriti realni
preduvjeti da osiguraju ravnotežu poslovnog i privatnog života. Indirektno će to pogodovati ukupnom razvitku
općine kroz osiguranje slobodne radne snage.
Dogradnjom ustanove te proširenjem kapaciteta stvorit će se prostor i za dodatno zapošljavanje odgojno
obrazovnoga i tehničkog osoblja te otvoriti nove mogućnosti lokalnim poljoprivrednicima i poduzetnicima kroz
suradnju sa ustanovom.
Sama zgrada bit će visoko energetski učinkovita i neće negativno utjecati na okoliš i prirodu i neće potencirati
negativne klimatske promjene. Održavanje zgrade i njezina funkcionalnost izazivat će manje troškove.
Trošak rada dječjeg vrtića u budućnosti, kao proračunskog korisnika, planira se na godišnjoj razini u iznosu od
2.650.000,00 kn (plaće i materijalni troškovi), od čega bi Općina Konjščina osiguravala cca. 1.855.000,00 kn,
dok će roditelji osigurati dodatnih cca 795.000,00 kn. Navedeni omjer je u skladu sa iskustvima sličnih JLS-eva.
Ravnatelj/ica, stručni tim, odgojno obrazovni djelatnici te tehničko osoblje DV Konjščina ustanove će, uz
tehničku i financijsku podršku Općine, upravljati i održavati zgradu dječjeg vrtića, kako bi vrtić bio u funkciji svih
interesnih skupina, odnosno stanovnika Općine.

INFORMACIJE O PROVEDBENIM KAPACITETIMA I ODABIRU PARTNERA
Informacije o provedbenim
kapacitetima i odabiru
partnera

Prijavitelj projektni prijedlog prijavljuje samostalno tj. na projektu nema partnera.

Na području općine Konjščina djeluje jedna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje. Sukladno uputama za
izračun postojećih kapaciteta, u vrtiću su uspostavljene 2 jasličke (12+14 djece) te 3 vrtićke skupine
(20+23+23 djece).
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Izračunom 2*12 + 3*20, postojeći kapaciteti na razini općine su 84 mjesta dok prema podacima Državnog
zavoda za statistiku iz publikacije “Gradovi u statistici Broj živorođene djece” broj živorođene djece u Općini
iznosi 133.

Projekt će provesti Općina Konjščina koja ima mandat i obvezu organiziranja i financiranja odgoja i obrazovanja
na lokalnoj razini. Općina ima iskustva u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih izvora
te je dosad provodila nekoliko infrastrukturnih projekata. Od značajnijih projekata ističu se:
•
Rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i opremanje kulturno i turističko-informativnog centra/građevina:
Dom kulture (rekonstrukcija kino dvorane) u vrijednosti od 7.536.165,42 HRK

•

Opremanje Trga dr. Franje Tuđmana Konjščina u vrijednosti v629.068,75 HRK

•
HRK

Rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Konjščina u vrijednosti 7.386.503,81

•

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Konjščina – Jertovec u vrijednosti 2.898.465,75 HRK

U provedbi projekta će, uz osiguranu vanjsku podršku, biti uključeni svi djelatnici Općine Konjščina koji
posjeduju adekvatna znanja i iskustva potreban za uspješan završetak planiranog projekta.

Dječji vrtić Konjščina, kao ustanova osnovana od strane Općina Konjščina, aktivno će surađivati u svim fazama
projekta kako bi se osigurala kvaliteta i relevantnost u projektiranju i izgradnji kapaciteta. DV Konjščina
uspješno provodi program predškolskog odgoja i obrazovanja još od davne 1962. godine te će se postojeći
institucionalni kapaciteti ustanove iskoristit će se za potrebe provedbe projekta i kasniju provedbu RPOO. U
pogledu stručnih kapaciteta, u vrtiću je zaposleno 10 odgojitelja na neodređeno, 1 odgojitelj/asistent na
određeno i 1 asistent (student POO) na određeno; 1 administrativno-računovodstvena djelatnica na neodređeno
(50% tajnica, 50% računovođa); 1 ravnateljica (50% ravnateljica, 50% odgojiteljica) na neodređeno kao
odgojiteljica; 1 kuharica na neodređeno, 1 pomoćna kuharica/spremačica na neodređeno (50% pom.kuh., 50%
spremačica, 1 spremačica na neodređeno, 1/2 spremačice na određeno; 1/2 domara na neodređeno, 1/2
stručnog suradnika psihologa na neodređeno.
Redovan rad ustanove najvećim dijelom sufinancira Općina Konjščina kao osnivač.

Imenovana voditeljica projekta sa adekvatni iskustvom će koordinirati provedbu u suradnji sa vanjskim
pružateljem usluge podrške u provedbi projekta a koji će zajednički biti zaduženi za uspješno administrativnofinancijsko praćenje, koordinaciju radova, nabave i izvještavanja sa sve sukladno Obrascu 3 kojeg prilažemo.
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AKTIVNOSTI
Aktivnosti projekta
Datum početka provedbe (ako
je provedba počela prije
podnošenja projektnog
prijedloga)

02.01.2023

Trajanje provedbe (mjeseci)

36

R.br.

Oznaka

Naziv

Početak provedbe aktivnosti
(mjesec provedbe projekta)

Završetak provedbe aktivnosti
(mjesec provedbe projekta)

1

A1

Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće
ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje

1

36

Podaci o aktivnost projekta
A1 Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje
Početak provedbe aktivnosti
Završetak provedbe aktivnosti
Opis aktivnosti

1
36
Ovim projektom planira se dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Konjščina u Općini Konjščina. Ovim projektom
osigurat će se prostor za dva boravka te kapacitet vrtića povećati za 40 mjesta.

AKTIVNOSTI:

1.

Priprema projektne i tehničke dokumentacije

·
Izrada idejnog projekta (OPIS I GRAFIČKI PRIKAZ GRAĐEVINE) u svrhu pribavljanja posebnih uvjeta i uvjeta
priključenja sa integriranim rješenjima svih struka i angažmanom pri ishođenju posebnih uvjeta;
·

Izrada elaborata zaštite na radu;

·
Izrada glavnog projekta (arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, projekt vodovoda i odvodnje, strojarski
projekt, elektrotehnički projekt, prikaz svih primjerenih mjera zaštite od požara, projekt racionalne upotrebe
energije toplinske zaštite, elaborat zaštite od buke, projekt opremanja);
·

Izrada izvedbenog projekta s troškovnicima:

·

Izrada studije izvodljivosti

2. Geodetski poslovi za potrebe projektiranja;

3. Stručni, projektantski nadzor radova i sl.

4. Izvedba građevinskih i drugih radova (građevinsko obrtnički radovi, radovi instalacija vodovoda i odvodnje i
hidrantske mreže, elektroinstalaterski radovi, strojarske instalacije
- grijanje, hlađenje, ventilacija)

5. Nabava opreme i namještaja i didaktičke opreme za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i
obrazovanja:
- namještaj za opremanje odgojno obrazovnih skupina i povezanih prostorija (stolice, stolovi, garderobni
ormarići i sl.)
- didaktička oprema i igračke.

6. Kontrola glavnog projekta konstrukcije;

7. Promidžba i vidljivost
Aktivnosti se odnose na promidžbu i vidljivost operacije s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i
financiranja Unije sukladno zahtjevima u poglavlju Informiranje i vidljivost. Izrada privremene informacijske
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ploče, izrada trajne ploče, izrada i postavljanje naljepnica na opremu gdje je primjenjivo itd.

8. Upravljanje projektom i administracija - Aktivnost se odnose na.
- usluge pripreme i provedbe procedura javne nabave (priprema i objava najave nadmetanja, provođenje
postupka javne nabave za izvođenje radova i opremanja)
- upravljanje projektom i izvještavanje uz izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi operacije
kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje
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POKAZATELJI I REZULTATI
1. Rezultat - nadograđen i opremljen objekt DV
Povezane aktivnosti
Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje
Naziv pokazatelja

Broj izgrađenih mjesta u RPOO-u

Oznaka pokazatelja
Mjerna jedinica
Polazišna vrijednost unaprijed
određenog pokazatelja

Broj (broj)
0

Ciljana vrijednost unaprijed
određenog pokazatelja

40

Doprinos unaprijed određenog
pokazatelja

40

Rok za postizanje unaprijed
određenog pokazatelja
Učestalost izvješćivanja
Obrazloženje postignuća
pokazatelja

Naziv pokazatelja
Mjerna jedinica

Završetak provedbe
Kontinuirano tijekom provedbe
Pokazatelj Broj izgrađenih mjesta u RPOO-u = 40 (2*20 vrtićkih boravaka/mjesta)
Provedbom planiranog projekta povećati će se kapaciteti za 40 mjesta. Navedeno će po završetku projekta biti
dokazano Izjavom glavnog projektanta

Broj dodatnih dnevnih boravaka
Broj (broj)

Polazišna vrijednost unaprijed
određenog pokazatelja

0

Ciljana vrijednost unaprijed
određenog pokazatelja

2

Doprinos unaprijed određenog
pokazatelja

2

Rok za postizanje unaprijed
određenog pokazatelja
Učestalost izvješćivanja
Obrazloženje postignuća
pokazatelja

Naziv pokazatelja
Mjerna jedinica
Polazišna vrijednost unaprijed
određenog pokazatelja

Završetak provedbe
Kontinuirano tijekom provedbe
Broj dodatnih dnevnih boravaka = 2 (2 vrtićka dnevna boravka)
Dokaz ostvarenja postignuća pokazatelja - Izjava glavnog projektanta (dostavlja se po završetku projekta).

Kapacitet učionica novih ili moderniziranih ustanova za skrb o djeci i obrazovanje
Osobe (Broj osoba)
0

Ciljana vrijednost unaprijed
određenog pokazatelja

40

Doprinos unaprijed određenog
pokazatelja

40

Rok za postizanje unaprijed

Završetak provedbe
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određenog pokazatelja
Učestalost izvješćivanja
Obrazloženje postignuća
pokazatelja

Kontinuirano tijekom provedbe
Pokazatelj Kapacitet učionica novih ili moderniziranih ustanova za skrb o djeci i obrazovanje = 40 (2*20 vrtićkih
boravaka/mjesta).
Provedbom planiranog projekta povećati će se broj dnevnih boravaka na području JLS za 2 vrtićke skupine što
sveukupno iznosi povećanje kapaciteta za 40 mjesta. Navedeno će po završetku projekta biti dokazano Izjavom
glavnog projektanta koja se dostavlja po završetku projekta, te uporabnom dozvolom za predmetnu građevinu.
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PRORAČUN
Aktivnost s analizom troška
Primjenjiva fiksna stopa

Nema fiksne stope

Naziv fiksne stope

Nema fiksne stope

1. vrsta - Kategorije troškova
na osnovu kojih se primjenjuje
fiksna stopa
2. vrsta - Kategorije troškova
izračunate primjenom fiksne
stope
3. vrsta - Kategorije troškova
na koje se stopa ne primjenjuje
i ne računaju se primjenom
fiksne stope

-

Ukupni troškovi izuzev
kategorija troškova izračunate
primjenom fiksne stope

-

Primjenjiva fiksna stopa

0%

Aktivnost proračuna
Naziv aktivnosti

Oznaka troška

Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje

A1.1

Naziv troška

Trošak dogradnje ili nadogradnje i opremanja postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje KF-04

Vrsta troška

Standardna veličina jediničnog troška

Broj jedinica

2

Iznos po jedinici

1.224.000,00 kn

Ukupan iznos(HRK)

2.448.000,00 kn

Nositelj troška
Kategorija financiranja

OPĆINA KONJŠČINA
Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje

Vrsta troška za izračun fiksne
stope
Definicija jedinice

Izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje dijela prostora uz postojeću građevinu za
provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Opis troška

Izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje dijela prostora uz postojeću građevinu za
provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Aktivnost

2.448.000,00 kn

Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)

0,00 kn

Ukupno aktivnost

2.448.000,00 kn

Fiksna stopa
Naziv
Ukupan iznos (HRK)
Nositelj troška
Kategorija financiranja
Vrsta troška u sustavu
financiranja primjenom fiksne

Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje - OPĆINA
KONJŠČINA
0,00 kn
OPĆINA KONJŠČINA
Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje
Standardna veličina jediničnog troška
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stope
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SAŽETAK PRORAČUNA
AKTIVNOST S ANALIZOM TROŠKA

Ukupna vrijednost projekta

2.448.000,00 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi

2.448.000,00 kn

Ukupni neprihvatljivi troškovi

0,00 kn

Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva

0 kn

Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva

0 kn

Izvori financiranja (HRK)
Kategorija financiranja / Nositelj troška

Ukupni prihvatljivi
troškovi

Intenzitet
potpore

Bespovratna
sredstva

Sredstva korisnika

Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje
OPĆINA KONJŠČINA

2.448.000,00 kn

100,00 %

2.448.000,00 kn

0,00 kn

Ukupno (Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće
ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje)

2.448.000,00 kn

100,00 %

2.448.000,00 kn

0,00 kn

Ukupno

2.448.000,00 kn

100,00 %

2.448.000,00 kn

0,00 kn

Procijenjeni neto prihodi
Metoda procjene neto prihoda

Projekt ne generira prihod ili generirani prihod nije relevantan
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HORIZONTALNA NAČELA
Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskirminacije
Promicanje ravnopravnosti spolova
Pozitivan utjecaj

Projekt će se u pripremnoj (projektiranje) i implementacijskoj fazi projekta (dogradnje zgrade vrtića) poštivati
sve odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12) a uključujući provedbu procjene učinaka na
spolove. Tijekom promotivnih, informacijskih i drugih komunikacijskih aktivnosti primijeniti će se pozitivne
mjere za uklanjanje spolno neprimjerene terminologije te rodnih stereotipa iz informativnih i komunikacijskih
aktivnosti (verbalnijih i pisanih). Prilikom zapošljavanja osoblja za potrebe pružanja usluga zbog povećanog
kapaciteta jedina kvalifikacija pri zapošljavanju osoba koje će se zapošljavati biti će zadovoljavanje određenih
specifikacija (stručnih, iskustvenih) potrebnih za obavljanje posla za koji se prijavljuje, dakle znanje i vlastite
sposobnosti. Općina kao osnivač provoditi će dodatne aktivnosti promocije i planova za uspostavu
ravnopravnosti spolova te izobrazbe o ravnopravnosti spolova za svoje djelatnike sa naglaskom na balans
između privatnog i poslovnog života.

Promicanje jednakih mogućnosti i nediskriminacije
Pozitivan utjecaj

U provedbi projekta će se u pripremnoj (projektiranje) i implementacijskoj fazi (dogradnja zgrade vrtića)
poštivati sve odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12). Tijekom provedbe dogradnje
provoditi će se pozitivne mjere za pozitivne mjere za uklanjanje rodnih i ostalih stereotipa te stereotipa o
manjinama iz informativnih i komunikacijskih aktivnosti (verbalnih i pisanih). Tijekom provedbe projekta
poštovati će se vjerski običaji na način da će se izbjeći održavanje sastanaka i projektnih aktivnosti za vrijeme
vjerskih praznika bilo kojih vjerskih grupa. Dodatno će se provesti predavanje na temu o jednakim
mogućnostima i nediskriminaciji u odnosu na rad predškolske ustanove za djelatnike prijavitelja i ostalih javnih
ustanova na području općine. Nakon perioda provedbe projekta, tj. nakon što vrtić počne pružati odgojno
obrazovne usluge u proširenom kapacitetu, Općina kao osnivač provoditi će dodatne aktivnosti promocije te
izobrazbe o anti diskriminaciji, kako na radnom mjestu tako i u pružanju usluga za djelatnike vrtića.

Pristupačnost za osobe s invaliditetom
Pristupačnost građevinama
Pozitivan utjecaj

Prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13) građevine odgojne i obrazovne namjene prema Članku 44. dogradnja će se projektirati i biti izvedena
tako da sadrži elemente pristupačnosti iz u odnosu na ulazni prostor i komunikacije.

U tom smislu, a sukladno čl. 16. Pravilnika ulazni prostor omogućit će ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno
imati jednokrilna vrata širine svijetlog otvora od najmanje 110/210 cm, ili dvokrilna vrata širine svijetlog otvora
od najmanje 2 × 90/210 cm, vrata koja se otvaraju prema van ili posmično, pristupačnu kvaku prema
odredbama članka 30. Pravilnika, prag vrata koji nije viši od 2 cm te poštivati ostale odredbe Zakona.
Sukladno čl. 17. Pravilnika širina hodnika bit će 150 cm te će sve hodne površine prizemlja biti u istoj razini.
Razumna prilagodba i univerzalni dizajn
Pozitivan utjecaj

Djeci sa teškoćama kao potencijalnim korisnicima prostora vrtića osiguran je nesmetani boravak i kretanje u
adekvatnom prostoru zgrade gdje mogu ravnopravno koristiti sve relevantne unutarnje i vanjske sadržaje u
skladu sa odgojno obrazovnim standardima. Tijekom planiranja i dizajniranja interijera paziti će se na
funkcionalnost i mogućnost univerzalnog dizajna u smislu rasporeda namještaja, komunikacija unutar zgrade,
položaja često korištenih pomagala i sl.

Održivi razvoj
Zelena javna nabava
Pozitivan utjecaj

Projekt uključuje nabavku radova ali i opreme potrebne za funkcioniranje predškolske ustanove. Za potrebe
utvrđivanja elemenata zelene javne nabave, za pojedine proizvode (gdje je primjenjivo) uvrstiti će se okolišni
elementi kao jedan od kriterija kod nabave primjerice informatičke opreme (dostavljanje izvješća o
ispitivanjima), sredstva za čišćenje, namještaja (porijeklo materijala i recikliranje) i sl. Za potrebe definiranja
kriterija koristiti će se mjerila za 21 skupinu proizvoda i usluga EK koja će biti relevantna za predmetni projekt tj.
nabave.

Klimatski izazovi
Pozitivan utjecaj

Projektom je predviđena uporaba materijala te ekološki prihvatljiva završna obrada istih. Izabrani građevinski
proizvodi i oprema moraju se ugraditi i održavati tako da zbog kemijskih, fizičkih ili drugih utjecaja ne može doci
do opasnosti, smetnji, šteta ili nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine.
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Na prostoru zahvata se ne predviđa rad i kontakt s opasnim tvarima (eksplozivne tvari, tlačeni plinovi i sl.)
tako da ne postoji opasnost od oslobađanja istih i onečišćenja zraka.
Dograđeni dio je projektiran i mora biti izgrađen tako da instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i
provjetravanje osiguravaju da potrebna količina energije ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike
i klimatske uvjete smještaja građevine. Dogradnja će biti izvedena na način da je energetski učinkovita i da
koristi što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje te je predviđena ugradnja energetski
učinkovitih uređaja. U procesu građenja koristit će se materijali koji omogućavaju reciklažu.
Učinkovitost resursa
Pozitivan utjecaj

Građevina je projektirana tako da, uz redovnu upotrebu i održavanje, u predviđenom roku svog trajanja
udovoljava svim temeljnim zahtjevima za građevinu: mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju
požara, higijena, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštita od buke, gospodarenje
energijom i očuvanje topline te održiva uporaba prirodnih izvora.
Predmetna građevina projektirana je na način da osigurava:
‐ ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
‐ trajnost građevine
‐ uporaba okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama.
Tijekom izvedbe dogradnje osigurati će se ugradnja proizvoda kojima se štedi potrošnja vode (sanitarni čvorovi,
slavine, i sl.).

Dograđeni dio zgrade će se priključiti na postojeće sustave grijanja, hlađenja, vodovoda i odvodnje te
elektroinstalacija uz uvjet da je pri projektiranju potrebno pridržavati se Tehničkog propisa o racionalnoj
uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128/2015 i Tehničkog propisao izmjenama i dopunama
tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama N 102/2020 s obzirom da se na
dograđeni dio postojeće zgrade primjenjuju zahtjevi iz navedenog propisa koji se odnose na nove zgrade.
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INFORMIRANJE I VIDLJIVOST
Tiskani mediji - ciljna skupina

Internet - ciljna skupina

Objave u lokalnim medijima i priopćenja za javnost vezano za promidžbu projekta u svrhu povećavanja
vidljivosti i općeg informiranja o projektu te radu Dječjeg vrtića Konjščina namijenjeno općem stanovništvu, a
specifično roditeljima djece koja su potencijalni korisnici predškolske ustanove.

Za potrebe promidžbe projekta koristiti će se internet, internetska stranica općine, lokalni i regionalni
internetski portali te društvene mreže (Facebook i sl.), putem kojih će se informirati ciljnu skupinu (širu javnost)
o svim osnovnim informacijama vezanim uz projekt. Kanal komunikacije usmjeren je općem stanovništvu, a
specifično roditeljima djece koja su potencijalni korisnici predškolske ustanove.

Promotivni materijal - ciljna
skupina

Izrada i distribucija projektnih letaka namijenjena je općem stanovništvu, a specifično roditeljima djece koja su
potencijalni korisnici predškolske ustanove.

Trajna/informacijska ploča ciljna skupina

Za potrebe promidžbe projekta postavit će se trajna informacijska ploča, koja će informirati ciljnu skupinu (širu
javnost) o svim osnovnim informacijama vezanim uz ovaj projektni prijedlog. Namijenjeno općem stanovništvu,
a specifično roditeljima djece koja su potencijalni korisnici predškolske ustanove.

Oznake vidljivosti na opremi ciljna skupina

Na svu opremu koja će se nabaviti ovim projektnim prijedlogom staviti će se oznake vidljivosti kako bi se
korisnici, ali i šira javnost informirala da je navedeno financirano sredstvima iz Nacionalnog programa za
oporavak i otpornost.
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PRILOZI
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Primjenjivo za sve
Naziv
Opis

Prilog
Veličina

Naziv
Opis

Prilog
Veličina

Naziv
Opis

Prilog
Veličina

Naziv
Opis

Prilog
Veličina

Naziv
Opis
Prilog
Veličina

Potvrda prijavitelja/partnera o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi
službenu evidenciju
Potvrda prijavitelja/partnera o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi
službenu evidenciju.
U slučaju podnošenja više potvrda Porezne uprave (za prijavitelja i partnera/e), molimo spojiti i učitati kao jedan
dokument.
Potvrda porezne uprave da nema poreznog duga.pdf
59.06 KB

Obrazac 1. – Izjava prijavitelja/partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i
ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
Izjava prijavitelja/partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta
za sudjelovanje u postupku dodjele.
U slučaju ispunjavanja više Izjava (za prijavitelja i partnera/e), molimo spojiti i učitati kao jedan dokument.
Obrazac 1- izjava prijavitelja o istinitost podataka.pdf
288.29 KB

Obrazac 3. – Izjava o imenovanju voditelja projekta
Prijavitelj mora osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu projekta na način da ima imenovanog voditelja
projekta što Prijavitelj dokazuje Izjavom o
imenovanju voditelja projekta (Obrazac 3.)
Izjava o imenovanju voditelja projekta.pdf
60.16 KB

Izjava o postojećim kapacitetima predškolskih ustanova _ Excel tablica
Prijavitelj postojeće kapacitete iskazuje u Excel tablici za općinu ili grad koji se nalazi na poveznici
odgovarajuće županije. Za potrebe računanja postojećih kapaciteta predškolskih ustanova broj jasličkih dnevnih
boravaka množi se sa 12, a vrtićkih dnevnih boravaka sa 20.
KONJSCINA, Krapinsko-zagorska zupanija postojeći kapaciteti .xlsx
12.05 KB

Obrazac 4. – Izjava prijavitelja/partnera o povratu PDV-a
Izjava prijavitelja/partnera o povratu PDV-a.
U slučaju ispunjavanja više obrazaca (za prijavitelja i partnera/e), molimo spojiti i učitati kao jedan dokument.
Izjava o mogućnosti povrata PDVa.pdf
43.56 KB

Ostala dokumentacija
Naziv
Opis

Prilog

Lokacijska informacija nadležnog tijela o namjeni prostora na zemljištu
Za projekt izgradnje - Odluka ili potvrda ili drugi odgovarajući dokument nadležne državne vlasti o namjeni
prostora na zemljištu na kojem se planira provoditi projekt kako je detaljno opisano u potpoglavlju 2.6.1.
Posebni uvjeti prihvatljivosti projekta.
-
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Veličina

Naziv
Opis

-

Punomoć za zastupanje
Ukoliko prijavitelja u postupku podnošenja projektnog prijedloga ne zastupa osoba po zakonu ovlaštena za
zastupanje već opunomoćena osoba.
U slučaju podnošenja više dokumenata, molimo spojiti i učitati kao jedan dokument.

Prilog

-

Veličina

-

Naziv
Opis

Prilog
Veličina

Naziv
Opis

Obrazac 2. - Izjava ovlaštenog projektanta
Za projekte dogradnje, nadogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije Prijavitelj/Partner mora imati izjavu ili mišljenje
ovlaštenog projektanta da je moguća rekonstrukcija na nekretnini kako bi se ostvario broj dodatnih dnevnih
boravaka koje je prijavitelj naveo u prijavi. (Obrazac 2. – Izjava ovlaštenog projektanta).
U slučaju ispunjavanja više izjava, molimo spojiti i učitati jedan dokument.
Obrazac 2- Izjava projektanta Hanžek.pdf
475.02 KB

Dokaz o vlasništvu ili pravu na korištenje zemljišta za realizaciju projektnog prijedloga
Za projekt Izgradnje - Izvadak iz zemljišne knjige / Ugovor na temelju kojeg je prijavitelj/partner stekao pravo
vlasništva ili pravo građenja / Odluka nadležne državne vlasti na temelju koje je prijavitelj/partner stekao pravo
vlasništva, pravo građenja ili pravo služnosti.

Prilog

-

Veličina

-

Naziv
Opis

Prilog
Veličina

Naziv
Opis

Prilog
Veličina

Obrazac 7. - Izjava prijavitelja o pribavljanju sve potrebne dokumentacije
Prijavitelj je dužan dostaviti Obrazac 7.- Izjavu prijavitelja o pribavljanju sve potrebne dokumentacije kojom
jamči da će za vrijeme trajanja projekta, a prije početka aktivnosti za koje su potrebni takvi dokumenti, ishoditi
svu potrebnu dokumentaciju za svaku zgradu na kojoj su predviđeni infrastrukturni radovi, u skladu s
nacionalnim propisima.
Obrazac 7- Izjava prijavitelja da će prikupiti svu potrebnu dokumentaciju.pdf
51.94 KB

Dokaz o vlasništvu/pravo korištenja nekretnine na kojoj se provodi intervencija
Za projekte dogradnje, nadogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije - Izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo
da je prijavitelj/partner vlasnik nekretnine
ili Ugovor na temelju kojeg je prijavitelj/partner stekao pravo vlasništva ili pravo građenja ili Odluka nadležne
državne vlasti na temelju koje je prijavitelj/partner stekao pravo vlasništva, pravo građenja ili pravo služnosti i/ili
Pisana suglasnost vlasnika nekretnine (u slučaju kad prijavitelj/partner nije vlasnik) na sve zahtjeve koji će biti
predviđeni projektom kako je detaljno opisano u potpoglavlju 2.6.1. Posebni uvjeti prihvatljivosti projekta.
U slučaju ispunjavanja podnošenja više dokaza, molimo spojiti i učitati kao jedan dokument.
Izvadak iz zemljišne knjige - posjedovnica.pdf
72.56 KB
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