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REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA HRAŠĆINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 983-01/22-01/01 
URBROJ:2140-13-01-22-02 
Trgovišće, 21.06.2022. 

Na temelju članka 21. Statuta Općine Hrašćina (.,Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 

broj 18/09, 5/12, 11/13, 10/18, 15/20, 16/21 ), članka 10. Odluke o sustavu upravljanja i praćenju 

provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. — 2026. (.,Narodne novine“ 

broj 78/2021) i točke 2.7 Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava — Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i 

opremanje predškolskih ustanova — ref.broj: C3.1. RI-Il.I Općinsko vijeće Općine Hrašćina na 10. 

sjednici održanoj 21.06.2022. godine donijelo je 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Hrašćina u naselju Trgovišće za 

projekt ,Izgradnja Dječjeg vrtića P- na lokaciji 
k.č.br. 1697/3, k.o. Hraščinski Kraljevec“ 

Članak 1. 

U svrhu prijave na ,Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava — Izgradnja, dogradnja, 

rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova — ref.broj: C3.1. R1-I1.1“, te ostvarivanja bespovratne 

potpore, Općina Hrašćina je ovom Odlukom suglasna s provedbom ulaganja u projekt ,,Izgradnja Dječjeg 

vrtića P- na lokaciji k.č.br. 1697/3, k.o. Hraščinski Kraljevec“. 

Clanak 2. 
Projekt se realizira u naselju Trgovišće, Izgradnja Dječjeg vrtića P- na lokaciji k.č.br. 1697/3, k.o. 

Hraščinski Kraljevec, ukupne površine 726,64 m?, projektant arhitekture Dragica Knežević, 

dipl.ing.arh.Na građevinskoj parceli k.č. br. 1697/3 k.o. Hrašćinski Kraljevac, u Trgovišću planira se 

izgraditi dječji vrtić i jaslice s pratećim sadržajima. Čestica je dužine 95,62 m na uličnoj (sjeveroistočnoj) 

strani, 40,68 m + 55.16 m na jugozapadnoj strani, 60,09 m na jugoistočnoj strani i 64,94 m na 

sjeverozapadnoj strani iz čega slijedi površina čestice od 5526,67 m2.U predmetnoj građevini predviđa se 

smjestiti dvije jedinice za djecu jasličke dobi (6-36 mjeseci života) dvadeset četvero djece, dvije jedinice 

za djecu vrtićke dobi ( od navršene 3 — 7 godina života) četrdeset djece, iz čega proizlazi da je dječji vrtić 

projektiran za ukupno 64 djeteta. 

Članak 3. 

Projekt .,Izgradnja Dječjeg vrtića P - na lokaciji k.č.br. 1697/3, k.o. Hraščinski Kraljevec“je usklađen s 
Prostornim planom uređenja općine Hraščina ( Službeni glasnik Krapinsko — zagorske županije br. 18/08, 

13/16, 18/117, 59A/20, 60A/21). 

Članak 4. 
Suglasnost se daje na temelju dokumenta ,,Opis projekta/operacije“ koji je prilog ove Odluke i čini 

njezin sastavni dio.



Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskoj stranici Općine 

Hrašćina i Službenom glasniku Općine Hrašćina. 

 


