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Demografske mjere i Socijalni program Grada Vrbovskog: 

 

Socijalni program Grada Vrbovskog 

Redovito se provodi program socijalne skrbi unutar Socijalnog programa Grada Vrbovskog. 

Tako je u 2020. godini od planiranih 1.314.055,00 za socijalni program ukupno utrošeno 925.881,00 

kuna i to: 

1. Besplatna prehrana dojenčadi 

 

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti dijete u dobi do 6 mjeseci života, a 

iznimno uz preporuku liječnika pedijatra ili obiteljskog liječnika, do navršenih 12 mjeseci života. 

Pravo na besplatni prehranu dojenčadi i male djece ostvaruju korisnici čiji prosječni prihod po 

članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak 

iznosu od 750,00 kuna. 

- u 2020. godini pravo zahtjev je bio za 2 djece i utrošeno je 4.404,14 kuna 

 

2. Jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenčadi 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta može ostvariti roditelj koji je 

državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim prebivalištem na području Grada Vrbovskog 

od najmanje jednu godinu prije rođenja toga djeteta ako je i drugi bračni drug u trenutku rođenja djeteta 

imao prijavljeno prebivalište na području Grada Vrbovskog ili ako je drugi roditelj stranac s 

privremenim ili stalnim boravištem na području Grada Vrbovskog u trenutku rođenja djeteta. 

Visina novčane pomoći iz članka 2. ove Odluke iznosi: 

- za prvo dijete 5.000,00 kuna, 

- za drugo dijete 6.000,00 kuna, 

- za treće dijete i svako slijedeće dijete 7.500,00 kuna. 

- u 2020. godini pravo na pomoć za opremu novorođenčadi ostvarilo je 17 roditelja i utrošeno je 

96.000,00 kuna 

 

3. Subvencioniranje smještaja djece u dječjem vrtiću 

Grad snosi 50% troškova za boravak u vrtiću ili jaslicama:  

      -  djeteta iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade 

      - djeteta iz obitelji čiji prosječni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije 

podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 27. st. 2. Zakona,  

      -  djeteta  s poteškoćama u razvoju, 

      - djeteta hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja 

organizma sukladno zakonu),  

      - djeteta civilnog invalida iz Domovinskog rata,  

      - trećeg i svakog slijedećeg djeteta istih roditelja u vrtiću ili jaslicama. 
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Grad snosi 25% troškova boravka u vrtiću ili jaslicama: 

-  za drugo dijete istih roditelja čije je već jedno dijete u vrtiću ili jaslicama 

- za dijete iz jednoroditeljske obitelji. 

 

- u 2020. godini ovom mjerom obuhvaćeno je 3 djece i utrošeno je 5.529,10 kuna  

 

 

4. Pomoć za troškove školske kuhinje učenika osnovne škole 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marendu u osnovnoj školi može ostvariti: 

1. u iznosu 100% od pune cijene: 

- dijete iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade 

- sva djeca iz obitelji sa troje ili više djece koja se nalaze na redovitom školovanju 

2. u iznosu 50% od pune cijene : 

       - dijete iz obitelji čiji prosječni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije 

podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 750,00kuna.    

      - dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida i civilnog invalida iz Domovinskog rata,  

3. u iznosu 25% od pune mjesečne cijene za: 

             -  dijete s kroničnim zdravstvenim problemima koji iziskuju posebnu skrb i njegu, 

                  – dijete  iz jednoroditeljske obitelji, 

                  - dijete iz obitelji u kojima su poremećeni odnosi zbog ovisnosti  roditelja o alkoholu i 

opojnim drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti ili zbog drugih oblika društveno 

neprihvatljivog ponašanja ili drugih uzroka (bolest i sl.) na temelju prijedloga školskog pedagoga. 

4. u iznosu od 12,5% od pune mjesečne cijene za: 

     - dijete iz obitelji korisnika koji imaju pravo na doplatak za djecu na osnovi nižeg postotka 

od prosječne neto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj kalendarskoj godini 

određenog  važećim propisima. 

 

- u 2020. godini za 25 učenika utrošeno je 24.919,99 kuna 

 

 

5. Subvencija prijevoza učenika srednjih škola 

 

Kriteriji za ostvarivanje prava financiranja troškova javnog prijevoza su: 

- da učenik ima prijavljeno prebivalište  na području Grada Vrbovskog i svakodnevno putuje do 

škole izvan mjesta prebivališta, 

- da je učenik u školskoj godini 2020./2021. upisao i redovito pohađa srednju školu, 

- udaljenost od adrese u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu 

škole iznosi više od pet kilometara. 

 

Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. ove Odluke ostvaruju pravo na: 

 

a) sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu od 50 % preostalog iznosa cijene mjesečne karte (vlak ili 

autobus) koji nije obuhvaćen Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja 

troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za učenike koji su upisani u neki od 

redovitih programa Željezničke tehničke škole Moravice 

b) sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu od 25 % preostalog iznosa cijene mjesečne karte (vlak ili 

autobus) koji nije obuhvaćen Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja 

troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za učenike koji su upisani u druge srednje 

škole (osim učenika iz točke d) ovog članka) 

c) sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu 25% cijene mjesečne učeničke karte za odgovarajuće 

relacije na kojima koriste usluge prijevoza za vrijeme trajanja nastave, praktične nastave, odnosno 

stručne prakse. 

     Ako praktična nastava, odnosno stručna praksa traje duže od ostalog dijela nastave učenici iz 

stavka 1. i 2. ove točke imaju pravo na financiranje troškova prijevoza na praktičnu  nastavu, odnosno 



3 
 

stručnu praksu za vrijeme trajanja praktične nastave odnosno stručne prakse, a najduže za jedan 

mjesec od završetka ostalog dijela nastavnog plana i programa 

d) sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu od 15 % preostalog iznosa cijene mjesečne karte za 

autobus na liniji Vrbovsko-Karlovac koji nije obuhvaćen Odlukom Vlade Republike Hrvatske o 

kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. 

 

 

- u 2020. godini plaćao se prijevoz za 58 učenika u što je utrošeno 48.093,33 kuna 

Grad Vrbovsko subvencionira još dvije linije i to jedna prema Moravicama i 

druga prema Karlovcu u što je utrošeno 119.926,09 kuna 

 

 

6. Stipendije za učenike i studente 

Stipendije za učenike od 2019/2020 iznose 800,00 kuna, a za studente 1.000,00 kuna, do tada 

je iznos bio mnogo manji i to za učenike 300,00 kuna, studente 600,00 kuna. Tokom 

pandemije koronavirusa iznos od 800/1000 nije bio smanjivan. 

 

-  U 2020. godini stipendiralo se 12 učenika i studenata i utrošeno je 87.600,00 kuna  

 

7. Razni programi za djecu i mlade 

- nagrade učenicima osnovne i srednje škole za odličan uspjeh kroz godine školovanja 

- u 2020. godini utrošeno 4.555,78 kuna 

 

8. Jednokratne novčane pomoći za nabavu udžbenika i radnih bilježnica 

 

Učenici srednje škole ostvaruju pravo na sufinanciranje nabave udžbenika te dopunskih i 

pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za Tehničku kulturu, 

likovne mape, atlasi itd.), a učenici osnovne škole ostvaruju pravo na sufinanciranje nabave 

dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za Tehničku 

kulturu, likovne mape, atlasi itd.) po uvjetima iz ove Odluke. 

3. Pravo iz točke 2. ove Odluke ostvaruju učenici osnovne i srednje škole koji imaju prebivalište 

na području Grada Vrbovskog i koji udovoljavaju nekom od sljedećih uvjeta: 

- učenik/ca iz obitelji čiji prosječni mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi ili je jednak 

iznosu od 2.000,00 kuna 

- učenik živi u obitelji sa troje ili više djece koja se nalaze na redovitom školovanju 

- učenika je iz obitelji sa četvero i više djece 

 učenik/ca čiji je roditelj hrvatski ratni vojni invalid ili civilni invalid iz Domovinskog rata,  

- u 2020. godini za ovu svrhu utrošeno je 26.404,52 kuna 

 

9. Naknade za troškove stanovanja 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se samcu ili članovima kućanstva ako plaćanje 

troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi. 

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke su troškovi najamnine, pričuve, komunalne naknade, 

električne energije, plina, drva, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s 

posebnim propisima. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja može se ostvariti ako prosječni mjesečni prihod samca ili 

članova obitelji u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po 

službenoj dužnosti, ne prelazi 960,00 kuna. 
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- u 2020. godini obrađeno 147 zahtjeva za troškove stanovanja čime je obuhvaćeno 28 

osoba/kućanstva, a utrošeno je 35.622,13 kuna 

 

 

10. Jednokratne novčane pomoći i božićnice 

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se odobriti samcu ili obitelji čiji prosječni prihod 

po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu 

od 750,00 kuna, a koji zbog trenutačnih okolnosti (školovanje djeteta, bolesti i slično) prema ocjeni 

Jedinstvenog upravnog odjela nisu u mogućnosti  djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne 

potrebe. 

 Jednokratna novčana pomoć u jednoj proračunskoj godini može se ostvariti najviše četiri puta 

do ukupnog iznosa od 2.000,00 kuna po korisniku (samcu odnosno obitelji).   
 

- u 2020. godini obrađeno 90 zahtjeva za jednokratne novčane pomoći čime je obuhvaćeno 37 

osoba/kućanstva, a utrošeno je 56.131,00 kuna 

- u 2020. godini isplaćene su božićnice umirovljenicima, korisnicima zajamčene minimalne 

naknade, korisnicima osobne invalidnine, hrvatskim ratnim vojnim invalidima, obiteljima 

poginulih hrvatskih branitelja, djeci bez oba roditelja, djeci iz jednoroditeljskih obitelji,  djeci iz 

udomiteljskih obitelji za što je ukupno utrošeno 39.600,00 kuna 

 

11. Jednokratne novčane pomoći za troškove ogrjeva 

 

- pravo na troškove ogrjeva ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade  te je za 36 

korisnika sredstvima države isplaćeno 37.800,00 kuna 

- Grad Vrbovsko i drugim korisnicima socijalnog programa osigurava ogrjevno drvo te je 

tako u 2020. godini osiguran ogrjev za još 20 obitelji korisnika socijalnog programa 

Grada Vrbovskog i to po 2 palete drva u što je utrošeno 33.000,00 kuna 

 

12. Pomoć obiteljima u prehrani 

 

Pravo na pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje se podjelom obiteljskih paketa koji sadrže: 

namirnice, sredstva za čišćenje i održavanje osobne higijene. 

Pravo na pomoć u obiteljski paketima na temelju prijedloga odnosno socijalne anamneze Centra, 

može ostvariti korisnik zajamčene minimalne naknade ako živi u obitelji čije su materijalne i socijalne 

prilike posebno ugrožene.  

Pravo na pomoć u obiteljski paketima može se odobriti samcu ili obitelji čiji prosječni prihod 

po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je 

jednak iznosu od 750,00 kuna, a koji zbog trenutačnih okolnosti nisu u mogućnosti zadovoljiti 

osnovne životne potrebe. 

 

- u 2020. godini za ovu svrhu utrošeno je 58.722,77 kuna 

 

13. Pravo na jednokratne novčane pomoći uslijed pandemije koronavirusom ili drugih ugroza 

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć uslijed pandemije koronavirsuom ili drugih ugroza može se 

odobriti samcu ili obitelji koji u posljednjih nekoliko mjeseci nisu ostvarili prihod unatoč tome što su 

zaposleni (poslodavac nije isplatio plaću), a koji zbog trenutačnih okolnosti prema ocjeni Jedinstvenog 

upravnog odjela nisu u mogućnosti  djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. 
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Jednokratna novčana pomoć moći će se ostvariti za vrijeme trajanja pandemije ili druge ugroze 

kako bi se korisniku omogućilo podmirivanje osnovnih životnih potreba. 

- u 2020. godini za ovu svrhu utrošeno je 8.400,00 kuna za radnike Europala 

 

14. Pravo na troškove stanovanja uslijed pandemije koronavirusom ili drugih ugroza 

 

Pravo na troškove stanovanja uslijed pandemije koronavirsuom ili drugih ugroza  može se odobriti 

samcu ili obitelji koji u posljednjih nekoliko mjeseci nisu ostvarili prihod unatoč tome što su zaposleni 

(poslodavac nije isplatio plaću). 

 Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke su troškovi električne energije, opskrbe vodom, odvoz 

otpada, komunalna naknada i naknada za uređenje voda, a moći će se ostvariti za vrijeme trajanja ugroze. 

- u 2020. godini za ovu svrhu utrošeno je  18.585,84 kuna – radnici Cedra 

 

15. Pravo na pomoći u prehrani uslijed pandemije koronavirusom ili drugih ugroza  

 

Pravo na pomoć u prehrani uslijed pandemije koronavirusom ili drugih ugroza ostvaruje se 

podjelom obiteljskih paketa koji sadrže prvenstveno namirnice prehrane. 

Pravo na pomoć u prehrani može se odobriti samcu ili obitelji koji u posljednjih nekoliko mjeseci 

nisu ostvarili prihod unatoč tome što su zaposleni (poslodavac nije isplatio plaću) i za vrijeme dok traje 

pandemija ili druga ugroza i to ili podjelom paketa sa namirnicama za prehranu ili bonova za namirnice ili 

dobivanjem obroka u Caritasovoj pučkoj kuhinji za koju je Grad Vrbovsko osigurao sredstva za kuhanje i 

pripremu obroka te dostavu istih korisnicima pomoći u prehrani. 

- u 2020. godini za ovu svrhu utrošeno je 73.393,75 kuna 

16. ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI 

 

Pravo na zdravstvenu kućnu njegu ima osoba koja ispunjava uvjete prema mišljenju i stručnoj 

preporuci izabranog doktora, ako Zavod za zdravstveno osiguranje nije osigurao dovoljan broj posjeta. 

Korisnik organizirane kućne njege je osoba kojoj je zbog općeg statusnog stanja potrebna tuđa 

pomoć pod uvjetom da prosječni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije 

podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 400% osnovice iz članka 27. st. 2. Zakona. 

Iznimno od odredbe st.2. ovog članka pravo na organiziranu zdravstvenu njegu u kući ostvaruju 

osobe kojima zbog iznimno teškog zdravstvenog stanja (bolesnici visoke starosne dobi, invalidi, 

nepokretne osobe, inkontinentni sa dekubitusima, osobe oboljele od karcinoma, osobe sa 

dijabetesom koji je uzrokovao sljepilo, osobe oboljele od multiple skleroze i sl.) nije dostatan 

broj posjeta zdravstvene njege u kući osiguranih preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje. Osobe iz st. 3. ovog članka kojima će se osigurati dodatni broj posjeta biti će 

predložene od strane ovlaštene osobe koja pruža usluge zdravstvene njege u kući i prema ocjeni 

Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog. 

- U 2020. godini u ovu svrhu utrošeno je 87.600,00 kuna, a mjesečno se obrađuje oko 12 

pacijenata 
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17. POMOĆ U KUĆI 

• Pomoć u kući djeluje od 2005. god  

• Centar osnovan 03.07.2019. 

 Centar za pomoć u kući Grada Vrbovsko: 

• obilaze 45 naselja Grada Vrbovskog 

• trenutno 93 korisnika 

• 27 korisnika CZSS ( mirovine do 2.000,00 kn ) 

• u 2020. izvršeno 4429 usluga 

• 66 korisnika Ugovora sa Centrom ( mirovine iznad 2.000,00 kn ) 

• u 2020. izvršeno 2.951 usluga 

• ukupno 7380 usluga 

 Licenca za navedene usluge: 

• Pomoć u kućanskim poslovima 

• Pomoć u higijeni  

• Tehnički poslovi ( drva, snijeg, košnja, uređenje okućnice i dr.tehnički poslovi ) 

 7 djelatnika: 

• 4 gerontodomaćica 

• 2 pomoćna radnika 

• 1 ravnateljica 

 Sufinanciranje: 

• 399.754,67 kn Grad Vrbovsko 

• 200.768,00 kn Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i soc.politiku 

•   79.112,20 kn Vlastiti prihodi 

•   60.000,00 kn PGŽ 

18. Sufinanciranje specijalističkih pregleda KBC Rijeka u Domu zdravlja Vrbovsko 

I dalje se provodi suradnja sa Kliničkim bolničkim centrom Rijeka koja se odnosi  na pružanje 

specijalističko-konzilijarne zaštite u ordinacijama Doma zdravlja u Vrbovskom. Podsjećamo, Grad 

Vrbovsko je potpisivanjem ugovora sa KBC-om Rijeka po prvi put osigurao mjesečni 

dolazak  tri  liječnika specijalista (pulmolog, kardiolog, endokrinolog ) a na taj se način u znatnoj 

mjeri pomaže pacijentima kojima je neophodan odlazak kod tih vrsta specijalista te se omogućuje 

veći standard našim pacijentima i korisnicima sa područja Grada Vrbovskog. 

- u 2020. godini u tu svrhu utrošeno 28.800,00 kuna 

 

Demografske mjere: 

U 12. mjesecu 2018. godine donesena Odluka o davanju financijske pomoći za kupnju 

nekretnina na području Grada Vrbovskog. Korisnici mogu biti: 

a) obitelji  koje već imaju prebivalište na području Grada Vrbovskog pod uvjetom da svoje 

stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put,  

b) obitelji koje se tek namjeravaju doseliti na područje Grada Vrbovskog pod uvjetom da svoje 

stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom prvi put,  

c) trgovačka društva, obrti, zadruge, djelatnosti slobodnih zanimanja, fizičke osobe koje mogu 

obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluge u turizmu sukladno Zakonu o ugostiteljskoj 

djelatnosti i Zakonu o pružanju usluga u turizmu, a koji bi kupovinom nekretnine na području Grada 

pokrenuli neki oblik turističke djelatnosti koja bi bila od koristi za Grad Vrbovsko. 

- osnovni preduvjet kreditna sposobnost 



7 
 

-  da podnositelji zahtjeva nisu u zadnjih 15 godina pa do raspisivanja javnog poziva po ovoj Odluci 

vlasnici ili suvlasnici neke nekretnine (građevinskog zemljišta, stambenog ili poslovnog prostora) na 

području Republike Hrvatske ili da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili 

- za turizam, podnositelji zahtjeva moraju imati sjedište ili podružnicu na području Republike 

Hrvatske, izrađen poslovni plan, potpora temeljem ove odluke dodjeljuju se za kupnju nekretnine na 

području Grada Vrbovskog, a koja će služiti za razvoj i unapređenje turističke ponude 

 

- tijekom 2019. godine isplaćeno 2x100.000,00 kuna 

 

20. kolovoza 2020. donesena Odluka o  mjerama za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji na području Grada Vrbovskog  

Korisnici mjera i olakšica iz Odluke su mlade obitelji,  a mladom obitelji u smislu Odluke, 

smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni drug i djeca ukoliko ih imaju pod uvjetom 

da jedan od bračnih (izvanbračnih) nije navršio 45 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da 

svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom prvi put ili rekonstrukcijom 

postojećeg vlastitog stambenog objekta ili stambenog objekta u vlasništvu svojih roditelja a u kojem 

podnositelji zahtjeva stanuju. 

- tijekom 2020. godine isplaćeno 5x20.000,00 kuna za kupnju nekretnina, te 5x20.000,00 

kuna za rekonstrukciju postojećih nekretnina 

U 2021. – jaslice za naše najmlađe stanovnike 

Ova godina će biti značajna za naše najmlađe stanovnike i za njihove roditelje po tome što će Grad 

Vrbovsko prvi puta dobiti jaslice.  

Sve je počelo kada je Grad Vrbovsko tijekom 2019. godine proveo javni iskaz interesa o potrebi 

izgradnje jaslica na području grada te je utvrđeno kako postoji potreba roditelja za istima. Shodno 

tome Grad Vrbovsko još je 2019. godine krenuo u pripremne radnje, snimljen je teren uz postojeću 

zgradu dječjeg vrtića, podnesen je zahtjev školi za kupnjom zemljišta za izgradnju jaslica te je 

naručena izrada projekta za izgradnju jaslica. Za potrebe izgradnje objekta jaslica, Osnovna škola 

Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko darovala je Gradu Vrbovskom zemljište u vrijednosti od 41.900,00 

kn za što Grad Vrbovsko u toj protuvrijednosti Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića financira 

određene programe i financira uređenje školskih prostorija što je i regulirano ugovorom. Za potrebe 

izgradnje jaslica izrađena je projektna dokumentacija temeljem koje je  Grad Vrbovsko ishodovao 

građevinsku dozvolu za izgradnju jaslica čija je procijenjena vrijednost po troškovniku 1,9 milijuna 

kuna.  

Po projektnoj dokumentaciji u planu je dogradnja postojeće zgrade dječjeg vrtića za jednu jasličku 

jedinicu sa sanitarijama i novim ulaznim predprostorom, dogradnja se planira sa sjeverozapadne strane 

postojeće zgrade vrtića, a izgled jaslica može se vidjeti na prikazanim slikama. 

Procjena troškova gradnje jaslice je 1,9 milijuna kuna, a sredstva za izgradnju su osigurana u 

Proračunu Grada Vrbovskog, Proračunu Primorsko-goranske županije u kojem je amandmanom 

gradonačelnika Grada Delnica gosp. Ivice Kneževića osigurano 500.000,00 kuna, a također je projekt 

izgradnje jaslica prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u 

Programu podrške brdsko-planinskim područjima. Grad Vrbovsko uskoro će za izgradnju jaslica 

raspisati postupak javne nabave. Dovršetak izgradnje jaslica očekujemo u ovoj godini, a puštanje u rad 

u proljeće 2022. godine. 
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