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15. 6. 2018. 
Počela energetska obnova dječjih vrtića
Varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok je u petak, 15. lipnja 2018. godine, u Gradskoj vijećnici potpisao 
ugovor kojim je počela obnova Dječjeg vrtića – objekta Trakošćanska u Graberju.

Svečanosti potpisivanja ugovora, uz zamjenika gradonačelnika Zlatana Avara, prisustvovali su i brojni 
predstavnici medija. Ugovor o izvođenju radova energetske obnove na objektu Trakošćanska, vrijedan 
2.787.534,13 kuna, supotpisao je Ivica Prodanović, predstavnik tvrtke 
Tehno-elektro iz Đakova, koja je u iduća četiri mjeseca obavila radove 
na izmjeni krovišta, fasadi, stolariji, grijanju i ventilaciji vrtića te na 
elektroinstalacijama.  

Gradonačelnik Čehok je u obraćanju okupljenima naglasio da će u 
sljedeće dvije-tri godine biti energetski obnovljeni svi varaždinski 
vrtići, „čime se želi i u vrtićima dosegnuti standard koji je postignut 
u uređenju varaždinskih osnovnih škola – najuređenijih u Hrvatskoj“.

predškolsko
obrazovanje

 

Projekt: Energetska obnova objekta Dječjeg vrtića Trakošćanska u Gra-
berju.
Sektor: graditeljstvo.
Vrijednost: 2.787.534,13 kuna.  
Stanje: završeno.

Projekt je 
sufinancirala 

Europska unija iz 
Europskog fonda za 

regionalni razvoj
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Energetska obnova Dječjeg vrtića Varaždin – objekata Dravska, 
Kozarčeva i Trakošćanska u rujnu 2018. je krenula ubrzanim tempom. 
Opsežni radovi planirani su također i za predstojeću obnovu vrtića u 
Aleji kralja Zvonimira i Koprivničkoj ulici.

S dinamikom izvođenja radova na svim trima objektima Dječjeg vrtića 
Varaždin na terenu se upoznao gradonačelnik sa svojim zamjenikom i 
suradnicima. Tijekom susreta s predstavnicima nadzornih institucija, 
izvođača radova i predstavnika vrtića konstatirano je da će radovi na 
energetskoj obnovi svih triju objekata završiti do kraja godine. Posla je bilo puno jer su postavljane vanjske 
ovojnice i termofasade uz istovremenu provedbu elektrotehničkih te strojarskih radova.

Potom je gradonačelnik Ivan Čehok na lokaciji objekta Trakošćanska održao zajedničku početnu konferenciju 
za sva tri projekta. – Radovi na sva tri objekta napreduju dobro. Ukupno će u ova tri objekta biti uloženo 
6.785.180 kuna. Gradonačelnik je napomenuo da smo na energetskoj obnovi napravili više sada nego u 
proteklih deset godina. – Radovi su financirani većim dijelom iz državnih i europskih fondova, a samo tek 
nešto više od milijun i pol kuna platit ćemo iz proračuna – naglasio je gradonačelnik Čehok. 

17. 9. 2018. 
Više od 6 milijuna kuna za obnovu vrtića u 
Trakošćanskoj, Dravskoj i Kozarčevoj ulici  

 Projekt je 
sufinancirala 

Europska unija iz 
Europskog fonda za 

regionalni razvoj

predškolsko
obrazovanje
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Projekt: 
Energetska obnova DV-a Varaždin – Trakošćanska, Dravska i Kozarčeva.  
Sektor: graditeljstvo.
Vrijednost: 6.785.180 kuna. 
Stanje: završeno.

Najavio je raspisivanje natječaja za obnovu vrtića u Aleji kralja Zvonimira, a razmišlja se i o kompletnoj 
rekonstrukciji vrtića u Koprivničkoj ulici. Većina radova na energetskoj obnovi objekata Dravska, 
Kozarčeva i Trakošćanska sufinancirana je europskim novcem iz Europskog fonda za regionalni 
razvoj (EFFR). Putem natječaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja „Energetska obnova 
zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja 
i obrazovanja“ te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za sva tri projekta ukupno je 
odobreno sufinanciranje u iznosu od 2.809.151,15 kuna. Iz sredstava Javnog poziva Ministarstva 
regionalnoga razvoja i fondova EU-a za sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na 
regionalnoj i lokalnoj razini, Gradu Varaždinu su za sva tri vrtića dodijeljene još 1.253.530,03 kune.
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29. 12. 2017.
Vrtić u Gortanovoj dobio novo krovište i izolaciju
Posljednjega radnog dana u 2017. godini gradonačelnik je sa suradnicima obišao Dječji vrtić – objekt 
Gortanova, u kojem su prije roka okončani radovi na izolaciji i obnovi krova, koji je prokišnjavao.

Izolacijski materijal, kamenu vunu za 1300 kvadratnih metara krova, donirala je tvrtka Knauf Insulation, 
a radovi su obavljeni i prije roka, u razdoblju kada su u objektu boravila djeca. Obnovom krova vrtića u 
Gortanovoj najavljen je veći projekt energetske obnove svih vrtića.

– Ovo je početak obnove svih gradskih objekata, a Grad je započeo s obnovom ovog vrtića jer je tu 
situacija bila najkritičnija budući da je krov prokišnjavao. Natječaj se priprema za još tri vrtićka objekta 
koji idu u sklopu programa energetske učinkovitosti, i to bi trebalo biti vani sljedećeg mjeseca. Riječ je o 
objektima Trakošćanska, Dravska i Kozarčeva, ali ići će se u rekonstrukciju, dogradnju i poboljšanje uvjeta 
u svih osam objekata gradskih dječjih vrtića – naglasio je Ivan Čehok.

Izvođačima radova, donatoru i svima koji su sudjelovali u ovom hvalevrijednom projektu, od kojeg će 
najviše koristi imati djeca i njihovi roditelji, zahvalila je ravnateljica Dječjeg vrtića Varaždin Jasenka 
Husnjak.

predškolsko
obrazovanje
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6. 9. 2018.
Za pomoćnike u privatnim dječjim vrtićima 
izdvojeno 280.000 kuna

U Gradskoj vijećnici je u četvrtak, 6. rujna 2018. godine, potpisan Sporazum o provođenju programa 
pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima privatnih osnivača.

Gradonačelnik Ivan Čehok potpisao je Sporazum s ravnateljicama pet privatnih vrtića s područja Grada 
Varaždina, a to su: Dječji vrtić „Dječji svijet“, Dječji vrtić „Vlakić“, Dječji vrtić „Vrtić panda“, Dječji vrtić 
„Bajka“ i Dječji vrtić „Malo drvo“. Riječ je o sedam pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju, za čiji su 
rad u pedagoškoj godini 2018./2019. u proračunu Grada Varaždina osigurana sredstva u iznosu od oko 
280.000 kuna. 

Cilj provođenja programa je osigurati potporne aktivnosti djeci s teškoćama u razvoju u svladavanju 
dnevnih obrazovnih i osobnih zadaća prilikom boravka u vrtiću, a sve u svrhu poboljšanja njihovih razvojnih 
postignuća i inkluzije u zajednicu općenito.



36

14. 9. 2018. 
Počela energetska obnova zgrade DV-a Varaždin – 
objekta Aleja
Temeljem uspješne prijave projekta „Energetska obnova zgrade Dječjeg 
vrtića Varaždin – objekt Aleja“ na Poziv za prijavu projekata usmjerenih 
na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim 
vrtićima, koji provodi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i 
socijalnu politiku, Gradu Varaždinu odobrena su sredstva u iznosu od 
690.171,00 kuna.

Objekt Aleja izgrađen je 1976. godine, star je više od 40 godina, 
toplinski neizoliran, energetski vrlo neučinkovit i s lošom rasvjetom, te na njemu do 2018. godine nisu bili 
provođeni veći radovi rekonstrukcije. Energetskom obnovom objekta Dječjeg vrtića predviđeni su radovi 
sanacije i ugradnje toplinske izolacije na fasadu i krovište, rekonstrukcije cjelokupnog pročelja zgrade te 
zamjene PVC stolarije. 

Realizacijom energetske obnove ostvarit će se značajne uštede u potrošnji toplinske energije za grijanje 
i potrošnji električne energije za rasvjetu te ostvariti ugodniji uvjeti za boravak djece i zaposlenika DV-a 
Varaždin, a time i kvalitetnije i prostorno primjerenije odvijanje vrtićkog programa sukladno važećim 
pedagoškim standardima.

Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na iznos veći od milijun kuna te je dodatna sredstva za 
realizaciju projekta okončanog u kolovozu 2019. godine Grad Varaždin osigurao u svom proračunu.

 

Projekt: Energetska obnova DV-a Varaždin – objekt Aleja.  
Sektor: graditeljstvo.
Vrijednost: 1,7 milijuna kuna. 
Stanje: završeno.

Projekt je proveden uz 
financijski doprinos 

Ministarstva za 
demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku

predškolsko
obrazovanje
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2. 8. 2019. 
Dječji vrtić Aleja nakon obnove izgleda 
kao da je upravo izgrađen
Gradonačelnik Ivan Čehok je u petak, 2. kolovoza 2019. godine, 
posjetio Dječji vrtić – objekt Aleja te konferencijom za novinare 
obilježio završetak radova na njegovoj energetskoj obnovi. Uz 
gradonačelnika, konferenciji su prisustvovali Jasenka Husnjak, 
ravnateljica Dječjeg vrtića Varaždin, pročelnik Upravnog odjela 
za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Tomislav 
Bogović, pročelnica UO-a za kulturu, obrazovanje i sport 
Draženka Dević te Nikola Rakušić, predstavnik izvođača radova, 
tvrtke TEHNO-ELEKTRO d.o.o. Đakovo.

– Ovo je sad već peti objekt koji Grad obnavlja. Naša namjera je bila da ovo napravimo u četiri godine, no 
evo, uspjeli smo i peti objekt obnoviti u samo dvije godine. Mislim da je to ravno malom čudu – rekao je 
gradonačelnik te zahvalio svim djelatnicima vrtića, ravnateljici, tetama i roditeljima.
Naime, sve se to događalo kad su djeca boravila u vrtiću, no obnova nije bitno ometala pedagoški proces. 

– Sad imamo vrtiće koji su energetski obnovljeni, bit će velika ušteda energije i vrtić će biti puno primjereniji. 
Uz energetsku obnovu, obnavlja se i okoliš, dječja igrališta, vjerujem da će se obnoviti i dio inventara koji 
je već dotrajao. Možemo reći da Varaždin sad zaista imamo obnovljene vrtiće. Ostaje nam izgradnja vrtića 
u Kućanu, za što smo dobili sredstva, vrtić u Biškupcu, koji je u najboljem stanju i gdje nije ni moguće 
postići veće uštede, a koji se također projektira, te vrtić Koprivnička, za koji ćemo vidjeti hoćemo li graditi 
novi objekt na Banfici ili u novijem dijelu grada, gdje ima jako puno djece. Vjerujem da ćemo više o tome 
znati do sljedećeg proračuna. 

 

Projekt je proveden uz 
financijski doprinos 

Ministarstva za 
demografiju, obitelj, mlade 

i socijalnu politiku

predškolsko
obrazovanje
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U svakom slučaju, u tri godine namjeravamo obnoviti sve. Mislim da je to vrlo pohvalno i za vrtiće i za sve 
gradske službe – ustvrdio je gradonačelnik.

Projekt energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Varaždin 
– objekta Aleja prijavljen je sukladno pozivu Ministarstva 
za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za prijavu 
projekata koji su usmjereni na poboljšanje materijalnih uvjeta 
u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima. 

Ministarstvo je sufinanciralo projekt u iznosu od 690.171,00 
kuna. U sklopu projekta izrađena je projektna dokumentacija 
te su izvedeni radovi na energetskoj obnovi korištenjem 
pristupa „projektiraj i gradi“. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.364.472,11 kuna bez PDV-a, od čega se 108.000,00 kuna bez PDV-a 
odnosi na uslugu projektiranja, a 1.256.472,11 kuna bez PDV-a na radove na energetskoj obnovi objekta. 
Objekt Aleja izgrađen je 1976. godine i do danas na njemu nisu bili provođeni veći zahvati. U svrhu 
poboljšanja energetske učinkovitosti provedene su rekonstrukcija vanjske ovojnice, toplinska izolacija svih 
vanjskih zidova, ravnih prohodnih i neprohodnih krovova, zamjena prozora novim energetski učinkovitim 
prozorima te ugradnja RAL traka za poboljšanje zrakonepropusnosti, vodootpornosti i paropropusnosti 
postojećih PVC prozora i vanjskih stijena.

Projektirana godišnja ušteda energije u objektu Aleja iznosit će 41 %, a smanjenje emisije CO₂ 44 %. 
Energetskom obnovom stvoreni su bolji uvjeti za odgojno-obrazovnu djelatnost kod djece, povećane su 
kvaliteta, sigurnost i učinkovitost postojećih sustava i objekta te podignut opći komfor boravka, što će 
zasigurno prepoznati mališani koji u njemu borave.

Projekt: Energetska obnova DV-a Varaždin – objekt Aleja.  
Sektor: graditeljstvo.
Vrijednost: 1.364.472,11 kuna bez PDV-a. 
Stanje: završeno.

 

“Uspjeli smo i peti objekt 
obnoviti u samo dvije 

godine. Mislim da je to 
ravno malom čudu.“ 

Ivan Čehok
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Na sam Dan Grada Varaždina i blagdan svetog Nikole, gradonačelnik Ivan Čehok održao je završnu 
konferenciju projekta energetske obnove Dječjeg vrtića Varaždin – objekta Dravska, te obilježio skori 
završetak radova na energetskoj obnovi vrtića u vrijednosti većoj od 2.320.000 kuna. 

Svečanosti su prisustvovali predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina Damir Habijan, zamjenik 
gradonačelnika Zlatan Avar te Ksenija Pletenac u ime Dječjeg vrtića Varaždin.
 
Gradonačelnik je u ovoj prigodi između ostaloga napomenuo da je vrtić Dravska izgrađen 1983. godine te 
dograđen 1997. godine, a zbog svojih kapaciteta bio je savršen objekt za obnovu. Energetskom obnovom 
na zgradi vrtića ugrađena je toplinska izolacija na fasadi i krovištu, a uz to su izvedeni i radovi na vanjskoj 
stolariji. 

U vrtić je instalirana i plinska kondenzacijska kotlovnica te su 
postavljeni i solarni toplinski kolektori za potrošnu toplu vodu. U 
svim prostorijama vrtića postavljena je moderna LED rasvjeta te je 
ugrađena učinkovita ventilacija s rekuperacijom, koja djeci omogućava 
konstantan dotok svježeg zraka. Tijekom radova u vrtiću se neometano 
odvijao pedagoški proces u punom kapacitetu, a radovi su izvedeni na 
vrijeme. Rezultatima obnove zadovoljni su i odgojitelji i djeca, jer vrtić 
je nakon obnove osigurao primjerene uvjete za rad i boravak djece.
 
Svim ovim mjerama nakon provedbe projekta na godišnjoj razini bit će ostvareno više od 60 % uštede 
energije za grijanje, a očekivano smanjenje emisije CO₂ trebalo bi iznositi 70 %. Većina radova sufinancirana 
je europskim novcem iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFFR). Putem natječaja Ministarstva 
graditeljstva i prostornoga uređenja „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u 
javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost za ovaj projekt odobreno je sufinanciranje projekta s 911.716,46 kuna. 

6. 12. 2018. 
Ulaganjem vrijednim više od 2,3 milijuna kuna 
obnovljen vrtić u Dravskoj

 Projekt je 
sufinancirala 

Europska unija iz 
Europskog fonda za 

regionalni razvoj

predškolsko
obrazovanje
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Projekt: Energetska obnova DV-a Varaždin – objekt Dravska.  
Sektor: graditeljstvo.
Vrijednost: 2.320.000 kuna. 
Stanje: završeno.

Iz sredstava Javnog poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU-a za sredstva Fonda za 
sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Gradu Varaždinu dodijeljene su još 
407.649,02 kune.
 
Na kraju konferencije svim sudionicima podijeljeni su leci „Energetskom obnovom vrtića do modernih 
uvjeta za odgoj, igru i boravak djece“, izrađeni u okviru projekta, koji sadrže glavne i bitne informacije o 
ovom vrlo značajnom projektu za grad Varaždin.
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Gradonačelnik Ivan Čehok u utorak, 12. ožujka 2019., sa svojim zamjenicima Zlatanom Avarom i Sandrom 
Malenicom prisustvovao je otvorenju solarne elektrane na Dječjem vrtiću Varaždin – objektu Dravska na 
Banfici. 

Solarna elektrana u cijelosti je donacija varaždinskih tvrtki, a projekt je inicirala i vodila gradska tvrtka 
Centar kompetencije za obnovljive izvore energije. Vrijednost donacije iznosi 115.000 kuna, a doniraju je, 
svojim proizvodima i radom, četiri tvrtke: Solvis d.o.o. (fotonaponski moduli i izmjenjivač – 61.000 kuna),
 Vodopija d.o.o. (razvodni ormari, spojni materijali i kabeli te montaža elektrane – 31.000 kuna), Nika – 
Konstrukcije d.o.o. (konstrukcija za solarnu elektranu – 6000 kuna) i Centar kompetencije za obnovljive 
izvore energije d.o.o. (projektiranje, mjerenje i ispitivanje kvalitete električne energije, vođenje projekta, 
HEP – 17.000 kuna).

Postavljanjem elektrane Dječji vrtić Varaždin postiže značajnu financijsku uštedu velikim smanjenjem 
mjesečnih izdataka za struju, a istovremeno će se kod djece, polaznika vrtića, na ovaj način od najranije 
dobi utjecati na svijest o važnosti ekologije i ekološki prihvatljivoj potrošnji energije.

– Ovo je jedan novi projekt koji bismo mogli nazvati 3E: edukacija, energetika i ekologija. Riječ je o 
energetskoj obnovi koja, za razliku od ostatka Hrvatske, gdje se radi samo ovojnica i energetika iznutra, 
omogućava postavljanje solarnih panela. To će vrtiću, uz postignutu uštedu energetskom obnovom, još 
dodatno smanjiti troškove električne energije. Ovaj vrtić je odabran za postavljanje panela jer je u njemu 
središnja kuhinja i taj objekt inače troši najviše energije. Djeca 
će se također na ovaj način educirati na koje sve načine se 
može iskoristiti energija Sunca i što su obnovljivi izvori energije, 
jer to je danas trend u cijelom svijetu – izjavio je gradonačelnik 
prilikom otvorenja.
U toj je prigodi na vrtić je postavljena i ploča s natpisom „Grad 
Varaždin – prijatelj djece“. Takve ploče bit će postavljene na sve 
vrtiće u Varaždinu, čime je nastavljena višegodišnja tradicija 
ostvarivanja prava i potreba djece u Varaždinu.

12. 3. 2019. 
Vrtić Dravska na Banfici dobio vlastitu 
solarnu elektranu

Solarna elektrana vrijedna 
115.000 kuna u cijelosti 
je donacija varaždinskih 

tvrtki, a projekt je inicirala i 
vodila gradska tvrtka Centar 
kompetencije za obnovljive 

izvore energije

predškolsko
obrazovanje
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Kraj 2018. godine donio je još jedan uspješno proveden projekt energetske obnove DV-a Varaždin – objekta 
Trakošćanska. Tim povodom gradonačelnik je održao završnu konferenciju projekta energetske obnove 
Dječjeg vrtića Varaždin – objekta Trakošćanska, te obilježio završetak radova vrijednih 2.798.304,98 
kuna.

Uz gradonačelnika dr. sc. Ivana Čehoka, obilježavanju uspješne 
obnove prisustvovali su ravnateljica u zamjeni Ksenija Pletenac 
u ime Dječjeg vrtića Varaždin, privremeni pročelnik Upravnog 
odjela za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo dr. sc. 
Tomislav Bogović, privremena pročelnica Upravnog odjela za kulturu, 
obrazovanje i sport Draženka Dević te Jagoda Bistrović, dipl. ing. 
građ., prokuristica tvrtke INVENTA PROJEKT, koja je obavljala poslove 
stručnog nadzora. U kvalitetu radova imali su se priliku uvjeriti i brojni 
novinari.

Nakon Gortanove, pa Dravske i sada Trakošćanske, ovo je već treći vrtić koji je Grad obnovio u iznimno 
kratkom vremenu. 
– Obnovili smo šest objekata u nepune dvije godine, što je ravno malom organizacijskom, građevinskom i 
financijskom čudu, s obzirom na to da se desetak, a negdje i četrdeset godina nije ulagalo u objekte. Ovaj 
vrtić u Trakošćanskoj nije obnavljan četrdesetak godina. Sada smo napravili energetsku obnovu, što je EU 
financirala s 30-ak %. Tu su bili i dodatni radovi s obzirom na statiku zgrade, a prije svega dvorane, ali i 
krova. Grad je za te dodatne poslove morao angažirati svoja vlastita sredstva – naglasio je gradonačelnik.
Najavio je i potpisivanje ugovora o 6 milijuna kuna iz europskih fondova kojima će se graditi vrtić u Kućanu 
Donjem, napomenuvši da će „Grad sam iznaći sredstva za izgradnju vrtića u Koprivničkoj, a priprema se 
i dokumentacija za vrtić Biškupec“. Radovi na obnovi vrtića Trakošćanska, koji su uključivali sanaciju i 
ugradnju toplinske izolacije, plinsku kondenzacijsku kotlovnicu, LED rasvjetu te učinkovitu ventilaciju s 
rekuperacijom zraka, stajali su oko 2,8 milijuna kuna, od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

19. 12. 2018. 
Od temelja do stropa obnovljen vrtić 
u Trakošćanskoj
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učinkovitost sufinancirao više od milijun kuna. S nešto više od 486.000 kuna projekt je sufinancirao i 
Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Dodatni radovi stajali su 
oko 570.000 kuna.

Energetskom obnovom na zgradi vrtića izvedene su sanacija i ugradnja toplinske izolacije na 
fasadi i krovištu, kao i radovi na vanjskoj stolariji. U vrtić je instalirana i plinska kondenzacijska 
kotlovnica s osjetno nižom potrošnjom plina. Djeca i djelatnici dobili su i modernu LED rasvjetu 
u svim prostorijama vrtića, a osim navedenoga, u vrtić je ugrađena i učinkovita ventilacija s 
rekuperacijom, koja omogućava stalni dotok svježeg zraka bez značajnih gubitaka topline.

Sve izvedene mjere pridonijet će uštedi energije za grijanje nakon provedbe projekta od projektiranih 71 
%, a očekivano smanjenje emisije CO₂ na godišnjoj razini nakon provedbe projekta trebalo bi iznositi 75 %. 

Većina radova sufinancirana je europskim novcem iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFFR). 
Putem natječaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja „Energetska obnova zgrada i korištenje 
obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ te Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za ovaj projekt odobreno je sufinanciranje projekta s 1.079.857,68 
kuna. 

Iz sredstava Javnog poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU-a za sredstva Fonda za 
sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Gradu Varaždinu dodijeljeno još 
486.970,39 kuna.

Projekt: Energetska obnova DV-a Varaždin – objekt Trakošćanska.
Sektor: graditeljstvo.
Vrijednost: 2.798.304,98 kuna.
Stanje: završeno.
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U petak, 12. travnja 2019. godine, svečano je otvorena obnovljena dvorana objekta Dječjeg vrtića Varaždin 
u Trakošćanskoj ulici, u kojem je prethodno uspješno proveden projekt energetske obnove.

Obnovi dvorane pristupljeno je s ciljem da se malim polaznicima osigura što bolji i kvalitetniji smještaj te 
provođenje sportskih aktivnosti. Grad Varaždin je u tu svrhu osigurao 70.000 kuna, a radovi na dvorani 
obuhvaćali su zamjenu poda, obnovu zidova i stavljanje obloge te bojenje dvorane prikladnim bojama. 
Na prigodnom otvorenju obnovljene dvorane bio je i gradonačelnik Ivan Čehok sa svojim suradnicima.

– U ove dvije godine obnovili smo sve gradske vrtiće, a ide se u izgradnju novog vrtića u Kućanu Donjem 
te nam ostaje Koprivnička, odnosno odluka ide li se u rušenje vrtića, njegovo izmještanje ili u gradnju 
potpuno novog objekta. Važno je naglasiti da smisao ovih radova nije samo energetska obnova, odnosno 
vanjsko uređenje, već je smisao da se svi vrtići i iznutra obnove. 

Nakon toga sam potpuno uvjeren i siguran da će Grad Varaždin imati od predškolskih ustanova do fakulteta 
najbolje uređene i opremljene prostorije za obrazovne ustanove u Hrvatskoj – istaknuo je gradonačelnik. 

12. 4. 2019. 
Nakon energetske obnove zablistala i dvorana vrtića 
u Trakošćanskoj

predškolsko
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U Zagrebu je u hotelu Sheraton u petak, 21. prosinca 2018. godine, upriličeno svečano potpisivanje 
Ugovora za financiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja dječjih vrtića diljem Hrvatske iz natječaja za 
operaciju 7.4.1. za ulaganja iz Sektora dječjih vrtića Programa ruralnog razvoja.

Gradu Varaždinu dodijeljen je iznos potpore od 5.221.483,45 kuna, što je 80 % ukupno prihvatljivih 
troškova. Iznos je predviđen za izgradnju vrtića u Kućanu Donjem, u kojem će se otvoriti devet novih 
radnih mjesta na puno radno vrijeme i jedno na pola radnog vremena. 

U ime Grada Ugovor je s Matildom Copić, ravnateljicom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu 
i ruralnom razvoju, potpisala zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica. Svečanosti potpisivanja 
prisustvovali su i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede 
Tomislav Tolušić te ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić. 
Za Grad Varaždin i Dječji vrtić Varaždin ovo je popisivanje značilo nova ulaganja i prekrasan ulazak u novu, 
2019. godinu.

21. 12. 2018. 
Iz europskih fondova 5,2 milijuna za vrtić 
u Kućanu 
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U Društvenom domu u Kućanu Donjem u utorak, 15. listopada 2019. 
godine, potpisan je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju 
objekta Dječjeg vrtića u Kućanu Donjem.

Ugovor su potpisali gradonačelnik Ivan Čehok i Danijel Risek, predstavnik 
izvođača i direktor tvrtke Hidroing. Potpisivanju je prisustvovala i Jasenka 
Husnjak, ravnateljica DV-a Varaždin, koja je istaknula da će novi objekt 
„zadovoljiti prostore za četiri nove odgojne skupine, dvije jasličke i dvije 
vrtićke“. Dodala je i da je upravo to najveća vrijednost ovog projekta, s 
obzirom na to da u Kućanu nikada nije bilo jasličkih skupina.

– Prema projektnom troškovniku, cijena izgradnje je oko 7 milijuna kuna, od kojih se gotovo 80 % troškova 
pokriva iz europskog fonda, dok ostatak sredstava osigurava Grad Varaždin. S obzirom na to da je vrtić 
dosad cijelo vrijeme bio u prostoru škole, a ti prostori su potrebni školi, ovom izgradnjom dobit ćemo 
zapravo dva nova objekta, novi vrtić i škola ponovno svoje prostore – rekao je gradonačelnik. 

Rok za građevinske radove bio je šest mjeseci, a još nekoliko mjeseci rezervirano je za opremanje prostora 
za smještaj 60-ak mališana, što je dovoljno za Kućan i okolna naselja u kojima su dosad postojale liste 
čekanja.

15. 10. 2019.
Počela izgradnja 7 milijuna kuna vrijednog vrtića 
u Kućanu Donjem 

Gotovo 80 % 
troškova izgradnje 
modernog vrtića 
pokriveno je iz 

fonda EU-a

predškolsko
obrazovanje



49

Roditeljima djece koja borave u privatnim dječjim vrtićima u Varaždinu cijena smještaja umanjena je za 
100 kuna. Najvažniji je to zaključak sastanka koji je varaždinski gradonačelnik održao u petak, 11. siječnja 
2019. godine, s predstavnicima i vlasnicima privatnih vrtića.
Zahvalivši odgojiteljima i vlasnicima privatnih vrtića što obavljaju važnu funkciju u gradu, gradonačelnik 
je istaknuo:

– Dogovorili smo da će ovih 100 kuna, koje će Grad odsad više izdvajati, biti subvencija prema roditeljima, 
da im se za toliko umanji cijena koju moraju plaćati vlasnicima privatnih vrtića. Time bismo donekle 
izjednačili, odnosno umanjili razliku u cijeni između gradskih i privatnih vrtića. Tijekom godine zajedno 
ćemo pronaći model da se i ekonomska cijena privatnih vrtića povisi jer je ona niža nego što je to danas 
cijena u gradskom vrtiću – rekao je gradonačelnik.

U proračunu Grada Varaždina ove je godine za navedenu svrhu 
osigurano ukupno 7.357.680,00 kuna, što je za 1.481.040,00 
kuna više nego lani. Privatne dječje vrtiće pohađa ukupno 
929-ero djece roditelja s prebivalištem na području Grada 
Varaždina. 

Uz gradonačelnika, s predstavnicima vrtića u petak su 
razgovarali i zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica te 
pročelnica Draženka Dević.

11. 1. 2019. 
Privatni vrtići pojeftinili smještaj zahvaljujući većoj 
subvenciji Grada

Za subvencioniranje je 
u proračunu osigurano 

7.357.680 kuna, čak 1,4 
milijuna kuna više nego 

2018. godine
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Na radost najmlađih mještana i njihovih roditelja, u Donjem Kućanu, prigradskom naselju Varaždina, u 
ponedjeljak, 31. kolovoza 2020. godine, otvoren je novi vrtić, novi objekt Dječjeg vrtića Varaždin – objekt 
u Donjem Kućanu.

Novi vrtić u Varaždinu izgrađen je nakon čak 40 godina, a nalazi se u neposrednoj blizini tamošnje 
VII. osnovne škole Varaždin, u čijim je prostorima dotad djelovao. Izgradnja vrtića financirana je 85 
% europskim sredstvima dobivenima putem Ministarstva poljoprivrede, a ostatak sredstvima gradskog 
proračuna, a ukupni troškovi iznosili su 7.982.000 kuna.

– Zahvalila bih ravnateljici VII. OŠ Varaždin Ruži Levatić, koja nam je bila dobar domaćin, lijepo smo se 
razišli u prijateljskim odnosima, a to ćemo zadržati i u idućim godinama. U prijašnjem vrtiću bila je jedna 
odgojna skupina djece, od tri godine do odlaska u školu, a poštujući državni pedagoški standard, bilo ih je 
između 22-oje i 24-ero, a potrebe su mnogo veće ne samo za tu dob djece nego i za jasličkom skupinom. 
Jer ako imate u vidu da roditelji imaju dvoje ili troje djece, jedno dijete voditi u jedan od naših gradskih 
objekata, bilo u objekt Kozarčeva, Aleja ili drugi, a drugo dijete ovdje u Kućan, je poprilično naporno – 
izjavila je ravnateljica Husnjak, dodavši da su u travnju prikupili sve zahtjeve za upis djece, pa tako i 
zahtjeve za upis u objekt Kućan.

Objekt u Donjem Kućanu pohađat će 57-ero djece, a dobrodošlicu 
im je zaželio i varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok. Osim uštede 
u gradskom proračunu i same izgradnje novog vrtića, prednost ovog 
projekta je i u tome što je ovdje riječ o cjelokupnom razvoju društva 
te jednoj važnoj ustanovi za cijeli grad Varaždin. – Vrtići su mjesto 
socijalizacije i učenja, koje je osobito bitno da se djeca formiraju, i 

31. 8. 2020. 
Nakon 40 godina u Kućanu otvoren novi dječji vrtić

Grad Varaždin dokazao 
da na jednak način 

pristupa svim svojim 
naseljima, odnosno 
mjesnim odborima
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današnja istraživanja pokazuju da one nacije koje imaju širok obuhvat djece u vrtićima postižu bolje 
obrazovne rezultate u osnovnim i srednjim školama i fakultetima. 
Drago mi je da smo ovime napravili vrtić za ovaj dio grada, Kućane i Zbelavu, ali i da smo otvorili 
mogućnost da se u dosadašnjem vrtiću, koji je dio škole, može širiti škola u Kućanu. Time Grad pokazuje 
da na jednak način pristupa svim svojim naseljima, svim mjesnim odborima. Dugo vremena se tu nije ništa 
radilo, još otkako smo napravili novu sportsku dvoranu. To sada nadoknađujemo, a jednako tako nastavit 
ćemo ulaganja u svim dijelovima grada – poručio je gradonačelnik Čehok.

Otkrio je ujedno da će se oko vrtića urediti i ogledni voćnjak te da općenito radovi u ovom dijelu Varaždina 
neće stati. Naveo je da se na području Županije trenutno gradi 13 vrtića u vrijednosti od 60 milijuna kuna, 
a uz to je uloženo oko 16 milijuna kuna na području jedinica lokalne samouprave upravo u predškolski 
uzrast. Dodajmo i da je Krešimir Plantak Večerin, voditelj i odgojitelj u DV-u Varaždin, na kraju zahvalio 
cijeloj ekipi koja je pripremila vrtić za rad, ne samo odgojiteljima nego i spremačicama te tehničkom 
osoblju.

Projekt: Izgradnja i opremanje objekta Dječjeg vrtića u Kućanu Donjem. 
Sektor: graditeljstvo.
Vrijednost: 7.982.000 kuna. 
Stanje: završeno.
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Gradonačelnik Grada Varaždina Ivan Čehok sa suradnicima je u ponedjeljak, 25. siječnja 2019. godine, obišao 
vrtić u Kozarčevoj ulici u Varaždinu, gdje je završila energetska 
obnova zgrade.

Radovi su vrijedni 1,8 milijuna kuna, s dodatnim radovima (aneks) 
od 2,1 milijun kuna. Grad Varaždin platio je 45 % troškova, Fond 
za zaštitu okoliša 38 %, a Ministarstvo regionalnoga razvoja 17 %. 
Radove je izvela GK Grupa, a postavljene su nova stolarija i limarija 
te fasada, obnovljene su rasvjeta i strojarske instalacije te zamijenjen 
sustav grijanja i ugrađen rekuperator zraka. Oko 140-ero djece ovog 
vrtića sada je u modernijem prostoru, u kojem će se uštedjeti 66 % na grijanju. 

Jasenka Husnjak, ravnateljica Dječjeg vrtića Varaždin, zadovoljna je obavljenim radovima.
– Djeca su cijelo vrijeme izvođenja radova pohađala vrtić u Kozarčevoj. To je bilo komplicirano, ali kad se ruke 
slože, sve se može. Ova tri-četiri mjeseca trajanja radova nije bilo nijednog prigovora roditelja, što dovoljno 
govori o samoj organizaciji. Hvala izvođačima radova što su poštovali našu struku i našim zaposlenicima. Ovo 
je četvrti vrtić koji je obnovljen, i kada znaš da su četiri objekta “zdrava”, puno je lakše raditi – rekla je Husnjak. 

Na nju se nadovezao gradonačelnik, istaknuvši da je „ovo sjajan projekt za djecu, odgojitelje i roditelje“ te je 
zadovoljan što je obnova dobrim dijelom financirana iz EU fondova. 

– Idemo dalje s obnovom vrtića. I tu smo dobili europska sredstva u iznosu od oko 80 %. Planiramo uređenje i 
objekta Koprivnička, koji praktički cijeli treba srušiti, pa to neće ići tako brzo. Vrtići u Varaždinu se desetljećima 

25. 1. 2019. 
Energetski obnovljen vrtić u Kozarčevoj – 140-ero 
djece i odgojitelja napokon u modernijem prostoru
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Projekt: Energetska obnova DV-a Varaždin – objekt Kozarčeva.
Sektor: graditeljstvo.
Vrijednost: 2.125.802,09 kuna. 
Stanje: završeno.

nisu obnavljali. Hvala svim odgojiteljima koji su unatoč radovima uspjeli održati pedagoški standard i 
zaposlenicima Grada koji su odradili velik posao – rekao je između ostaloga Ivan Čehok.
 Očekivano smanjenje emisije CO₂ u obnovljenom vrtiću trebalo bi iznositi 70 %. Dječji vrtić Kozarčeva 
izgrađen je 1970. godine, a u njemu svakodnevno boravi oko 140-ero djece, i to u vremenu od 5.30 do 
20.30. 
Podsjećamo, obavljeni radovi sufinancirani su iz sredstava Europske unije, iz Europskog fonda za regionalni 
razvoj. Putem natječaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja „Energetska obnova zgrada i 
korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ 
te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za ovaj projekt odobreno je sufinanciranje projekta 
s 817.847,01 kunom. Iz sredstava Javnog poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU-a za 
sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Gradu Varaždinu 
dodijeljene su još 358.910,62 kune.

Dodajmo da je Grad Varaždin u vrtiću u Kozarčevoj postavio i nova igrala u dvorištu.
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