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09. srpanj 2015. 



Na temelju odredbe članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 
9/09, 2/13, 3/13 i 3/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj __. 
sjednici održanoj dana _____  2015. god., donijelo je 
 

Odluku o pokretanju investicije temeljem Odluke o  
odabiru projekta od strane FZOEU 

 
I. 

Grad Čakovec prijavio je dana 27.03.2015. godine Fondu za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost (FZOEU) „Projekt povećanja energetske učinkovitosti 
nestambenih zgrada u Gradu Čakovcu, Dječjeg Vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cvrčak 
– dječje jaslice“ za čiju je provedbu osiguran i predviđen iznos od 645.138,75 kn. 
proračunskom stavkom 1012A100005 i „Projekt povećanja energetske učinkovitosti 
nestambenih zgrada u Gradu Čakovcu, Dječjeg vrtića i jaslica Maslačak i Knjižnice i 
čitaonice „Nikola Zrinski“ za čiju je provedbu osiguran i predviđen iznos 764.661,75 
kn. proračunskom stavkom 1012A100005, Sufinanciranja projekata od ministarstva i 
fondova u Proračunu Grada Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna za 2016. – 
2017., (Sl. gl. Grada Čakovca 7/14, str. 418.) 
 

II. 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 17. lipnja 2015. donosi: 

 Odluku (KLASA:310-34/15-07/1444, URBROJ:563-04-1/145-15-2) kojom prihvaća 
ponudu za Projekt povećanja energetske učinkovitosti nestambenih zgrada u Gradu 
Čakovcu, Dječjeg Vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cvrčak – dječje jaslice i odobrava 
pomoć u visini do 40% opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 430.092,50 kn.  
i 
Odluku (KLASA:310-34/15-07/1163, URBROJ: 563-04-1/145-15-2) kojom prihvaća 
ponudu za Projekt povećanja energetske učinkovitosti nestambenih zgrada u Gradu 
Čakovcu, Dječjeg vrtića i jaslica Maslačak i Knjižnice i čitaonice „Nikola Zrinski i 
odobrava pomoć u visini do 40% opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 
480.462,00 kn. 

III. 
Osnovni parametri navedenih projekata sa financijskim stavkama: 

1. Projekt povećanja energetske učinkovitosti nestambenih zgrada u Gradu Čakovcu, 
Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cvrčak – dječje jaslice 
Odobrena vrijednost investicije/kn: 1.075.231,25 
Iznos odobrenog sufinanciranja: 430.092 kn 
Prijava projekta na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
„Dječji vrtić Cvrčak“ 
U svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i spriječavanja utjecaja toplinskih 
mostova, na zgradi „Dječji vrtić Cvrčak“ planira se izvedba radova na rekonstrukciji 
vanjske ovojnice zgrade kao cjelovito rješenje koje se sastoji od: 

- rekonstrukcije (toplinska izolacija) vanjskih zidova pročelja, 
- rekonstrukcije (toplinska izolacija) ravnog krova i 
- rješavanje linijskih toplinskih mostova pročelja i krova 

„Dječji vrtić Cvrčak – dječje jaslice“ 
U svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti na zgradi „Dječji vrtić Cvrčak – dječje 
jaslice“, planira se izvedba radova na rekonstrukciji vanjske ovojnice zgrade kao 
cjelovito rješenje koje se sastoji od : 

- rekonstrukcije (toplinska izolacija) kosog krova, 
- zamjena postojeće drvene stolarije novom aluminijskom  stolarijom 

 



2. Projekt povećanja energetske učinkovitosti nestambenih zgrada u Gradu Čakovcu, 
Dječjeg vrtića i jaslica Maslačak i Knjižnice i čitaonice "Nikola Zrinski" 
 
Odobrena vrijednost investicije/kn: 1.201.155,00  
Iznos odobrenog sufinanciranja: 480.462,00 kn 
Prijava projekta na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
 
„Dječji vrtić i jaslice Maslačak“ 
U svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i sprječavanja utjecaja toplinskih 
mostova, planira se izvedba radova na rekonstrukciji vanjske ovojnice zgrade kao 
cjelovito rješenje koje se sastoji od : 

- rekonstrukcije (toplinska izolacija) vanjskih zidova pročelja, 
- rekonstrukcije (zamjena) postojeće stolarije novom PVC stolarijom, 
- rješavanje linijskih toplinskih mostova pročelja i krova 

 
Knjižnica i čitaonica „Nikola Zrinski“ 
U svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade, planira se izvedba radova na 
rekonstrukciji vanjske ovojnice zgrade kao cjelovito rješenje koje se sastoji od : 

- rekonstrukcije (toplinska izolacija) kosog i ravnog krova, 
- zamjene postojeće drvene stolarije novom aluminijskom stolarijom 

 
KLASA:021-05/15-01/104 
URBROJ:2109/02-05-15-04 
Čakovec,  _________ 2015. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Jurica Horvat, v.r. 

O b r a z l o ž e n j e 
Grad Čakovec prijavio je dana 27.03.2015. godine Fondu za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost „Projekt povećanja energetske učinkovitosti nestambenih 
zgrada u Gradu Čakovcu. 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 17. lipnja 2015. donosi: 
 Odluku KLASA:310-34/15-07/1444, URBROJ:563-04-1/145-15-2 kojom 

prihvaća ponudu za Projekt povećanja energetske učinkovitosti nestambenih zgrada 
u Gradu Čakovcu: 

Odluku KLASA:310-34/15-07/1444, URBROJ:563-04-1/145-15-2 kojom 
prihvaća ponudu za Projekt povećanja energetske učinkovitosti nestambenih zgrada 
u Gradu Čakovcu, Dječjeg Vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cvrčak – dječje jaslice i 
odobrava pomoć u visini do 40% opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 
430.092,50 kn.  

i 
Odluku KLASA: 310-34/15-07/1163, URBROJ: 563-04-1/145-15-2 kojom 

prihvaća ponudu za Projekt povećanja energetske učinkovitosti nestambenih zgrada 
u Gradu Čakovcu, Dječjeg vrtića i jaslica Maslačak i Knjižnice i čitaonice „Nikola 
Zrinski i odobrava pomoć u visini do 40% opravdanih troškova , a najviše u iznosu do 
480.462,00 kn. 

Stoga predlažem Gradskom vijeću Grada Čakovca donošenje predočene 
Odluke. 
 

GRADONAČELNIK 
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.                                                                                     
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