Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine („Službene novine“ Primorsko-goranske
županije broj 23/09,30/09 i 12/13, „Službene novine Općine Fužine“ broj 2/18 ) i članka 30.
stavka 5. i 6. Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“
48/2018) Općinsko vijeće Općine Fužine je na sjednici održanoj dana 19. srpnja 2018. godine
donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti Općini Fužine za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj
unutar Pravilnika o provedbi mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.2020.
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Fužine za provedbu ulaganja i prijavu na Natječaj
na podmjeru 7.4., tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz PRR RH 2014.-2020., koje će se odviti na području
jedinice lokalne samouprave – Općine Fužine za projekt pod nazivom „REKONSTRUKCIJA
GOSPODARSKE ZGRADE I PRENAMJENA U DJEČJI VRTIĆ U NASELJU FUŽINE“
Članak 2.
Ulaganje iz članka 1. ove Odluke za provedba ulaganja na području Općine Fužine prijaviti
će se na natječaj Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.,
Podmjere 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu“, tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu“ objavljenog dana 12. lipnja 2018. godine na stranicama
ruralnirazvoj.hr .
Članak 3.
Ova Odluka prilaže se uz Zahtjev za potporu, sukladno točki 5., Natječaja zajedno sa
dokumentom, Prilog 12 - Opis projekta, koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine
Fužine.
KLASA: 021-05/18-01/04
URBROJ: 2112/03-01-18-13
Fužine, 19.07.2018. g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE
Predsjednik
Slavko Starčević, v.r.

PRILOG
UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: _________________ URBROJ: _________________ )
UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM
PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg
dokumenta)
„REKONSTRUKCIJA GOSPODARSKE ZGRADE I PRENAMJENA U DJEČJI VRTIĆ U
NASELJU FUŽINE“ NA K.Č. BR. 815/1 834/2“
2. KORISNIK PROJEKTA
2.1. NAZIV KORISNIKA
OPĆINA FUŽINE
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA
Jedinica lokalne samouprave
2.3. ADRESA KORISNIKA
Fužine, Dr. Franje Račkoga 19
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
David Bregovac, načelnik
2.5. KONTAKT
051/ 829 510; 091/383 5171; nacelnik@fuzine.hr; tajnica@fuzine.hr
3. OPIS PROJEKTA
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE
(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA
7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
3.1.2. TIP OPERACIJE
7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
Primorsko – goranska županija
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Fužine
3.2.3. NASELJE/NASELJA
Naselje: Fužine

3.3. CILJEVI PROJEKTA
(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Opći cilj: Unapređenje kvaitete predškolskog odgoja na području Općine Fužine. Opći cilj će se
ostvariti provedbom sljedećih specifičnih ciljeva:
a) Rekonstrukcija postojeće građevine, u građevinu predškolske namjene, odnosno dječjeg vrtića u
blizini centra naselja Fužine na novoformiranoj k.č. 815/1 k.o. Fužine koja se formira od dijela k.č.
815/1 i dijela k.č. 834 sve k.o. Fužine.
b) Smještaj djece u novoizgrađenom vrtiću, smještene jedna jaslička skupina za djecu od 1-3 godine
(12 djece) I dvije vrtičke jedinice svaka sa maksimalno 20 djece. Ukupni kapacitet iznosio bi 52
djece
c) smanjenje nezaposlenosti

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za
svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Objekt će po završetku planiranih aktivnosti biti u funkciji građevine za predškolski odgoj, odnosno
dječjeg vrtića, unutar kojeg će biti smješteno sveukupno tri skupine, jedna jaslička i dvoje vrtićke
skupine sa ukupno 52 djece. Predmetno će u potpunosti odgovarati potrebama Općine Fužine.
Mjerljivi indikatori:
-

Odabran izvođač radova sukladno zakonskim propisima;
Odabran nadzorni inženjer;
Sukladno projektnoj dokumentaciji – Rekonstruirana i prenamjenjena postojeća građevina u dječji
vrtić u naselju Fužine
Novozaposlene 4 odgajateljica, 1 domar
Osnivanje Javne ustanove za predškolski odgoj

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta
Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
Ako je odgovor ''DA'':
a)

opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Na području Općine Fužine djeca pohađaju vrtić koji se nalazi u sklopu Osnovne škole. Projektom će
se osnovati Javna ustanova za predškolski odgoj, gdje će biti omogućeno pohađanje djece jasličke i
vrtićke dobi, ukupno 52 djece. Obzirom da u postojećem vrtiću rade dvije odgajateljice, provedbom
projekta planira se novozapošljavanje 4 odgajateljice te 1 domara.

b)

opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu
ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

R.br.

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
Planirana godina ili
Planirani
planirano razdoblje
Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)
broj radnih
stvaranja novog
mjesta
radnog mjesta nakon
realizacije projekta

1.

odgajateljica

4

2020.

2.

domar

1

2020.

Napomena:
Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. iz Priloga
10 Natječaja.
Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za
potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.
Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti
stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.
3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)
Planirano vrijeme trajanje provedbe projekta je 24 mjeseca, od 8/2018. – 8/2020. Projekt će početi s
provedbom ovisno o vremenu dobivanju Odluke o prihvatljivosti APPPRR-a.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800
znakova)
1. Postupak provedbe javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi te odabir najpovoljnijeg
ponuđača s kojim će se sklopiti ugovor ( javna nabava posebno za radove, posebno za usluge);
2. Upravljanje projektom (koordinacija i komunikacija za nadležnim institucijama, vođenje
projekta, izvještavanje);
3. Provedba projekta (radovi na rekonstrukciji i opremanju objekta sukladno projektnoj
dokumentaciji i troškovniku);
4. Nadzor radova;
5. Promidžba i vidljivost;

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na
primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite
okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje

zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti.
Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti
naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola,
građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)
-

Izrađen Idejni projekt
Izrađen Glavni projekt
Izrađeni su troškovnici
Izrađene su procjene vrijednosti radova i opreme
Usvojena Strategija razvoja Općine Fužine s kojom je planiran projekt usklađen
Usvojen je i izrađen Prostorni plan Općine Fužine s kojim je projekt usklađen
Ishođene sve potrebne suglasnosti od strane javnopravnih tijela
Ishođena je građevinska dozvola

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova,
uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan
nabave/Tablica troškova i izračuna potpore'')
Ukupna vrijednost projekta: 8.497.875,00 kn (sa PDV-om)

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne
vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku
5. stavak 1 točka d) Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju
započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je
vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni
radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Plan
nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do
podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')
Aktivnosti građenja nisu započele.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu korisnika o
dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog
Priloga)

Ciljane skupine projekta, na koje će realizacija projekta imati neposredan utjecaj, jesu sljedeće:
 mlade obitelji s djecom jasličke i vrtićke dobi
 obitelji s djecom jasličke i vrtićke dobi
 samohrani roditelji djece jasličke i vrtićke dobi
 skrbnici djece jasličke i vrtićke dobi bez roditelja
 roditelji djece jasličke i vrtićke dobi s teškoćama u razvoju i/ili s posebnim potrebama.
Ciljane skupine projekta jesu prethodno navedene skupine koje žive na području općine Fužine
i okolnih naselja koja gravitiraju općini Fužine.

Krajnji korisnici:
1. Svi stanovnici Općine Fužine/ lokalno stanovništvo te stanovnici sa područja Gorskog kotara
2. Lokalne udruge: održavanje sastanaka i skupština, ugošćivanje drugih udruga, organizacija
prigodnih druženja, manifestacija kao i prostora za svoje djelovanje.
3. Gospodarski sektor te ostale JLS s područja Gorskog kotara

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA
(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se
planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike;
najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Realizacijom projekta uskladit će se prostorni i tehnički uvjeti za osnivanje predškolske ustanove u
općini Fužine s propisanim DPS te omogućiti upis djece jasličke dobi od 1 do 3 godine te vrtićke dobi.
Veličina prostorija za boravak djece uskladit će se s DPS što će doprinijeti poboljšanju uvjeta u
predškolskom odgoju. Zbog sve većeg broja djece na lokalnom području, pojavio se problem
kapaciteta i neadekvatnog smještaja te postoji nužna potreba realizacije ovog projekta. Realizacijom
će se povećati kapaciteti sa sadašnjih 20 na 52 djece. Projekt je dio kontinuiranog rada Općine Fužine
na unapređenju socijalne i društvene infrastrukture stvarajući uvjete za smanjenje depopulacije
stanovništva, osobito mladih obitelji s djecom. Utjecat će se i na smanjenje nezaposlenosti budući da
će se otvoriti 5 radna mjesta.
5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I
DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE
ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM
(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili
vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima
djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je
korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)
Nije primjenjivo, obzirom da je korisnik Općina Fužine.

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE
ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od
posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik
udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)
Nije primjenjivo, obzirom da je korisnik Općina Fužine.

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE
(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i
funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)
Ukupna vrijednost projekta: 8.497.875,00 (s PDV-om)
Ministarstvo demografije – 1.200.000,00 kn (2018. – 2019.)
Primorsko - goranska županija – 700.000,00 kn (2018.g.)
Ostatak – APPRRR – 6.597.875,00 kn (2018. – 2020.)

7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA
(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu
planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu
planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili
volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u
održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne
isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)
Dosadašnja iskustva Općine Fužine u provedbi sličnih projekata/operacija:
Broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih i provedbu planiranog projekta/operacije:
-

-

Voditelj projekta: pročelnik JUO, dipl. pravnik (osoba sa 10 g. iskustva na projektima te 10
g. iskustva u lokalnoj samoupravi kroz djelovanja u svim porama na lokalnoj i regionalnoj
razini (od suradnje s ostalim općinama i gradovima, županijom, ministarstvima, kreiranja
planova razvoja (PUR, Mapa razvoja općine), izrade Plana razvoja turizma, iskustvo u
području pisanja i provođenja projekata na nacionalnoj razini, pisanja projekata za EU
fondove, sudjelovanje u izradi lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar, sudjelovanje
na mnogim seminarima i edukacijama. Iskustvo u provođenju postupaka bagatelne i javne
nabave, provođenje većih investicijskih projekata (od komunalne infrastrukture, zaštite okoliša
i energetske učinkovitosti do turističkih projekata, ...)
Stručna suradnica na projektu: suradnica građevinske struke,
Računovodstveni stručnjak, voditeljica financijskog odjela
Stručnjak za javu nabavu, vanjski stručnjak
Po potrebi će se uključiti i ostali zaposlenici Općine: financijski suradnik, administrativni
referent

Tehnički kapaciteti: Općina raspolaže sa velikim brojem uredskih prostora, salom za sastanke te je
kompletno informatički opremljena, sa 6 kompjutora, 3 prijenosna računala, 3 printera, 1
multifunkcionalni uređaj, 1 telefonskom centralom, 1 projektorom i platnom.
Financijski kapaciteti: Općina raspolaže svojim proračunskim sredstvima odnosno izvornim
prihodima te je u potpunosti sposobna pokriti svoj udio u sufinanciranju projekta.
8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje
realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)
Općina Fužine projekt će dati na upravljanje Javnoj ustanovi za predškolski odgoj kojoj će i Općina
Fužine biti osnivač. Obzirom na to, najveći dio prihoda se planira iz općinskih proračuna (65-70%) te
iz roditeljskih uplata (30-35%). Iz općinskih proračuna dječji vrtić će se financirati putem tekućih i
kapitalnih pomoć. Izvori financiranja vrtića: ‐ iz uplata roditelja: za materijalne troškove vrtića,
troškove tekućeg održavanja te dio troškova investicijskog održavanja; za plaće i druga primanja
djelatnika vrtića, troškovi investicijskog održavanja i nabavku opreme; ‐ iz proračuna Republike

Hrvatske: za program predškole i za djecu s teškoćama u razvoju te iz proračuna Primorsko-goranske
županije za program predškole
8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA
KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA
(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a
koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina
od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“;
navesti način upravljanja projektom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje
projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)
Javna ustanova za predškolski odgoj će nakon realizacije projekta upravljati radom vrtića sa
postojećim ljudskim resursima, kojima će dodatno pomoći i 4 nova djelatnika odgojitelja, a koji će biti
zaposleni realizacijom projekta te 1 domar. Trenutno, vrtić djeluje u prostorima Osnovne škole sa dvije
zaposlene odgajateljice. Razvojem vrtića, djeca koja borave u istom imati će na raspolaganju posebne
programe kao što su: program predškole, program inkluzije djece s teškoćama u razvoju u skupine s
redovitim programom, programe ranog učenja jezika, likovne programe, sportske programe i drugo.
U sklopu vrtića djeca će moći sudjelovati i na organiziranim druženjima i izletima u prirodi.
Rekonstrukcijom objekta osigurati će se prostor za prihvat djece jasličke dobi, što do sada nije bio
slučaj te dvije vrtićke skupine. Isto tako, održavanjem i upravljanjem objektom u razdoblju dužem od
5 godina, Ustanova za predškolski odgoj osigurat će adekvatan program odgoja i obrazovanja za svu
djecu s područja Općine, ali i šire, čime će se povećati standardi i kvaliteta odgoja, što će poboljšati
osnovnoškolski odgoj. Provođenjem redovitog cjelodnevnog programa odgoja u vrtiću uspostaviti će
se suradnja s osnovnim školama i bolja stupnjevitost odgoja i naobrazbe sve djece sa lokalnog prostora
čime će se osigurati lakše uključivanje djece u program osnovne škole.
9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA
(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos
potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od
10 godina.
Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto
prihoda.
Predložak se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna
politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“ te se
popunjen uljepljuje u ovom poglavlju).

Predložak za
izračun neto prihoda.xlsx

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Tablica izračuna neto prihoda
(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda )
10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
ODABRANOG LAG-a
(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave ili iz lokalne
razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz
kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom
razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti
cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od
strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i
broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni dokument objavljen - naziv i
broj glasnika/link na mrežnu stranicu)
Aktivnosti iz projekta u skladu su sa prioritetima Razvojne strategije Općine Fužine 2016.-2020.,
razvojnim ciljem RC2. Povećanje postotka ekonomski aktivnog stanovništva, uz poboljšanje kvalitete
života svih generacija, smanjivanje opasnosti od siromaštva te promicanje cjeloživotnog obrazovanja,
odnosno sa mjerom M22. Potpora aktivnom i kvalitetnom življenju.

Strategija razvoja usvojena je na sjednici Općinskog vijeća te objavljena u Službenim novinama
Općine
Fužine
br.
3/2016.,
link
na
digitalno
izdanje
glasila:
http://www.fuzine.hr/pdf/sluzbene_novine/2016/32016/Strategija%20razvoja%20Op%C4%87ine%20Fuzine%202016.%20-%202020.%20final.pdf
Akt je javno dostupan na www.fuzine.hr
Projekt je usklađen s Prostornim planom uređenja Općine Fužine (SN PGŽ 5/05, 16/09, 16/11, 8/13,
31/14, 02/17 i 08/17).

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU
I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:
- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1
- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom
stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.

Planirano ulaganje u rekonstrukciju gospodarske zgrade i njenu prenamjenu u dječju vrtić u naselju
Fužine na k.č. 815/1 i 834/2 u skladu sa Glavnim projektom naziva „Reknostrukcija gospodarske
zgrade i prenamjena u dječji vrtić u naselju Fužine“ bit će dostupna lokalnom stanovništvu i različitim
interesnim skupinama. Projekt se odnosi na rekonstrukciju postojeće gospodarske zgrade u vlasništvu
općine Fužine. Lokacija građevine se nalazi u obuhvatu Prostornog plana uređenja općine Fužine,
unutar katastarske općine Fužine, na nnovoforiranoj čestici k.č. 815/1, koja se formira od k.č. 815/1 i
k.č. 834/2, sve k.o. Fužine.
Projektom se na predmetnoj građevinskoj parceli planira izgradnja građevine društvene namjene,
predškolski odgoj, odnosno dječjeg vrtića unutar kojega bi bile smještene sveukupno tri skupine, jedna
jaslička i dvije vrtičke skupine. Prema načinu gradnje objekt je slobodnostojeća prizemna građevina.
Zgrada je koncipiran na način da maksimalno uvažava postojeći teren i ambijent u kojem se nalazi.
Glavni pješački ulaz u zgradu nalazi se na sjeveroistočnom pročelju do kojeg se dolazi preko uređenog
dijela parcele. Iz centralnog ulaza ulazi se u hodnik na desnoj strani gdje su s orijentacijom na
jugoistok organizirane jedna jaslička i dvije vrtičke jedinice s pratećim prostorijama. Na drugoj,
sjeverozapadnoj strani hodnika, organizirane su prateće prostorije dječjeg vrtića, kuhinja, ured,
praonica, garderobe, karantena, praonica i kotlovnica. Iz ulaznog porstora na lijevu stranu, odnosno na
jugozapad organizirana je polivalentna dvorana s garderobama prvenstveno za potrebe dječjeg vrtića,
ali i s mogućnošću neovisnog korištenja od strane stanovnika općine Fužine. Većina prostora smješta
se na nivou prizemlja.
Prizemlje građevine se smješta na apsolutnu kotu +710,10m. Kolni prilaz građevini nalazi se sa
jugoistočne strane s pristupne prometnice. Na dijelu parcele, uz internu prometnicu na parceli
organizirano je 7 parkirnih mjesta. Internom prometnicom omogućen je pristup većih vozila (uključivo
i vatrogasnog vozila) do sjeverozapadne strane parcele do korita rijeke Ličanke.
Predviđeni konstruktivni sustav prilagođen je namjeni građevine:
- zgrada će se izgraditi većim dijelom od modularnih elemenata povezanih u jednu cjelinu. Osnovnu
konstrukciju modula čine picinčani čelični profili, glavni konstruktivni dijelovi modula spojeni su
zavarivanjem, a moduli se međusobno spajaju sa specijalnim spojnicama koje omogućuju precizno
centriranje modula na lokaciji.
- krovna konstrukcija predviđena je djelomično kao ravni krov i djelomično kao kosi krov s pokrovom
od falcanog lima na čelićno-drvenoj konstrukciji;
- plohe pročelja bit će obrađene djelomično u ukrasnoj završnoj žbuci, odnosno djelomićno obložene
falacanim limom;
- temelj su klasično betonirani trakasti temelji.
Građevina je projektirana arhitektonski funkcionalno i u skladu sa važećim pedagoškim standardima,
koristeći u materijalima i oblikovanju detalje suvremenog oblikovanja. Krov će se izvesti kao kosi
krov s završnim pokrovom falcanim limom, i djelomično kao ravni sa završnim slojem – folijom.
Plohe pročelja biti će većinom obrađene u ukrasnoj završnoj žbuci, odnosno djelomično obložene
falcanim limom. Svi otvori pročelja zatvorit će se Al bravarijom.
Realizacija projekta povećat će kapacitet predškolske djece na području Općine Fužine te će se
osigurati kvalitetnije provođenje programa odgoja i obrazovanja u predškolskom odgoju što je od
prioritetnog značaja za lokalno stanovništvo. Dječji vrtić bit će dostupan za korištenje lokalnom
stanovništvu i svim krajnjim korisnicima, odnosno interesnim skupinama projekta.

Kako planirani projekt predstavlja i ulaganje u ljudske resurse, interesne skupine projekta su sljedeće:
- Djeca s lokalnog područja;
- Djeca s lokalnog područja s teškoćama u razvoju i/ili posebnim potrebama;
- Roditelji s lokalnog područja;
- Sportski klubovi i društva (udruge);
- Osnovna škola „Ivana Trohar“ Fužine;
- Općina Fužine;
- Nezaposleni na području Općine Fužine;
- Osobe s invaliditetom;
- Mali i srednji poduzetnici;
- Ostalo lokalno stanovništvo.
Iz navedenog proizlazi da će ulaganje u projekt rekonstrukcije gospodarske zgrade i njene prenamjene
u dječji vrtić u naselju Fužine, s obzirom na namjenu, svrhu, lokaciju i prioritetan značaj istog, biti
dostupno lokalnom stanovništvu i većem broju interesnih skupina na području Općine Fužine.

