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Predgovor
Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
(„Narodne novine“, br. 123/17), tijela državne uprave prvi puta izrađuju i donose provedbene
programe. Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave su kratkoročni akti strateškog
planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog
akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Stoga, u
ovom provedbenom programu razrađene su mjere za provedbu ciljeva iz Nacionalne razvojne
strategije do 2030. godine. Time se osigurava koherentnost čitavog sustava planiranja javnih
politika na nacionalnoj razini.
Lokalni razvoj je jedno od najvažnijih pitanja u vršenju uloge lokalnih vlasti, jer građani u
svojoj lokalnoj zajednici stvaraju uvjete za život, rad, zapošljavanje, stambenu izgradnju
obrazovanje i zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi)
su u okviru svoje autonomije, ustanovljene Ustavom i Zakonom, odgovorne za lokalni,
ekonomski i infrastrukturni razvoj.
Također, odgovorne su za prostorno planiranje i upravljanje prirodnim dobrima, bogatstvima u
okviru svoje nadležnosti. Jedinice lokalne samouprave su, prema Europskoj povelji o lokalnoj
samoupravi, nosioci inicijative za ekonomski, infrastrukturni, kulturni i socijalni razvoj. Prema
članku 4. točka 2. Europske povelje o lokalnoj samoupravi, lokalne vlasti u granicama zakona
imaju puno diskreciono pravo “da provode svoje inicijative u vezi sa svim stvarima koje nisu
isključene iz njihove nadležnosti, niti stavljene u nadležnost neke druge vlasti” .
Primjenom okvira strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH i jačanjem kapaciteta za
planiranje i provedbu javnih politika omogućit će se uvjeti za koordinirano usmjeravanje
resursa na ciljeve i mjere koje ostvaruju pozitivan društveni i gospodarski utjecaj na rast i
zapošljavanje, u korist razvoja Općine Pušća.
Sukladno tome, Općina Pušća u razdoblju 2021.-2025. svoje djelovanje usmjerit će na provedbu
mjera u okviru tri prioriteta koji su predviđeni kao strateški ciljevi u Strateškom programu
razvoja Općine Pušća za razdoblje 2021.-2025.:
1. Razvoj gospodarstva održive konkurentnosti zasnovanog na poljoprivredi, poduzetničkoj
klimi i turizmu
2. Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unaprjeđenje infrastrukture i
zaštite okoliša
3. Razvoj lokalne zajednice i rast standarda kvalitete života

Učinkovitom provedbom mjera planiranih ovim Provedbenim programom Općina Pušća će dati
značajan doprinos ostvarenju ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, a
uskladit će se s Planom razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. i Strateškim
programom Općine Pušća za razdoblje 2021.-2025. kada isti budu usvojeni.
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1. Uvod
1.1. Djelokrug rada
Općina Pušća je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u
skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom. Općina Pušća u samoupravnom djelokrugu
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito
poslove koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

1.2. Vizija
Vizija razvoja Općine Pušća do 2025. godine je sljedeća:
Općina Pušća, razvijena općina s visokim standardom života i s progresivnim poslovnim
okruženjem koje privlači investicije. Gospodarski i turistički razvijeno i prepoznatljivo
odredište sa socijalno osjetljivom i aktivnom zajednicom, koje prati europske trendove
razvoja i omogućava osobni i profesionalni rast i razvoj svakom svom mještaninu.

1.3. Mandat i misija
Misija Općine Pušća je osigurati uvjete za održivi život na prostoru Općine težeći za stalnim
poboljšanjem kako životnih uvjeta, tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na
kvalitetu života na ovom području. Misija općinske uprave Općine Pušća je efikasno,
pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavanje funkcija i zadataka sukladno Zakonu o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te ostaloj pravnoj regulativi koja regulira
područje djelovanja. Općinska uprava nastojat će svojim djelovanjem uvijek biti u službi svojih
građana te im omogućiti participiranje u odlučivanju, a odgovornim upravljanjem javnim
dobrima i nadasve pravodobnim, objektivnim i transparentnim informiranjem i ostalim svojim
aktivnostima raditi na unapređenju kvalitete života i rada te nastojati da Općina Pušća postane
poželjno mjesto za rad i život.
Ovaj Provedbeni program donosi se za razdoblje od 2021. do 2025. godine i vrijedi za
mandatno razdoblje čelnika tijela.
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1.4. Organizacijska struktura upravnih tijela JLS

Tijela Općine Pušća su Općinsko vijeće i općinski načelnik. Općinsko vijeće predstavničko je
tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti
Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom. Općinsko vijeće
Općine Pušća ima 13 članova koji se biraju na način i po postupku određenim posebnim
zakonom. Općinsko vijeće Općine Pušća ima predsjednika i do dva potpredsjednika koji se
biraju iz reda vijećnika, većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. Poslovnikom
Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća, djelokrug, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, stalna
radna tijela, njihov djelokrug i način rada, postupak izbora i razrješenja, javnost rada,
sudjelovanje građana na sjednicama, osiguranje praćenja rasprave, stegovne mjere, održavanje
reda na sjednici, te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća. Općinsko vijeće osniva
stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja,
za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Općinskog vijeća, za praćenje
izvršavanja odluka i općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih
pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za potrebe Općinskog vijeća.
Radna tijela Općinskog vijeća Općine Pušća su:
1. Odbor za izbor i imenovanja
2. Odbor za Statut, Poslovnik i akte
3. Mandatna komisija
4. Odbor za proračun i financije
Općinski načelnik je izvršno tijelo u Općini Pušća. Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost
i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pušća.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Pušća utvrđenih zakonom i ovim
Statutom, te obavljanje povjerenih poslova državne uprave, ustrojavaju se upravna tijela
Općine, odnosno Jedinstveni upravni odjel. U obavljanju povjerenih poslova državne uprave
Jedinstveni upravni odjel ima ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se
uređuje sustav državne uprave. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na
temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik. Jedinstveni upravni odjel samostalan je u
okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti
odgovoran je Općinskom načelniku.
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2. Opis razvojnih potreba i potencijala
Za ocjenu stanja razvoja korišteni su i relevantni pokazatelji prikupljeni od mjerodavnih
institucija i ustanova (DZS, HGK, HZZ, HOK). Na temelju analize, odnosno pregleda stanja,
identificirani su trendovi i razvojni problemi Općine Pušća u navedenim područjima. Aktivnim
sudjelovanjem dionika temeljenim na partnerskom pristupu postupno su se izdvajale unutarnje
snage i slabosti te vanjske prilike i prijetnje koje imaju značajan utjecaj na razvoj Općine.
SWOT analiza ilustrirala je snage i slabosti povezane s resursima i rezultatima analize stanja te
prilike i prijetnje povezane s vanjskim utjecajem okruženja.

GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I TURIZAM

Gospodarske su djelatnosti isprepletene i međuovisne, a putem podjele rada, razmjene,
organizacije proizvodnje i upravljanja čine temelj društvenog života. Na stanje i razvoj
gospodarstva utječu raspoloživost prirodnih i proizvedenih sredstava, ljudsko znanje i
sposobnosti njegove uporabe kao i organizacijski oblici i društvene institucije koje reguliraju i
usmjeruju gospodarske napore te raspodjela njihovih rezultata.
Od gospodarskih djelatnosti, na području Općine Pušća najznačajnije su djelatnosti proizvodnje
građevinskog materijala, proizvodnje biljnih preparata te djelatnosti za preradu mesa. Značajan
udio u gospodarskim djelatnostima imaju manje trgovine, ugostiteljski objekti te različiti obrti.
Osnovu gospodarstva područja Općine Pušća čine mali poduzetnici i obrtnici. Prema podatcima
digitalne komore, na području Općine registrirano je ukupno 100 gospodarskih subjekata, od
čega su 47 poduzeća. Od ukupnih 47 poduzeća na području Općine Pušća, 4 poduzeća su u
blokadi. Na cjelokupnom području općine registrirano je 53 obrtnika. Promatrajući njihovu
strukturu, vidljivo je da od ukupnog broja registriranih obrtnika na području Općine Pušća,
najveći broj u djelatnosti prijevoza, zatim u djelatnosti građevinarstva, dok je najmanji broj
obrtnika registriran u poljoprivrednim djelatnostima.
Općina Pušća je u realizaciji projekta izgradnje i razvoja Zone mješovite namjene, čiji se
primarni cilj odnosi na zadovoljavanje dugoročnih potreba u pogledu gospodarskog razvoja te
poticanja zapošljavanja na području Općine Pušća. Stvaranjem novih radnih mjesta potaknut
će se mlado stanovništvo općine da ne napušta svoje domove u potrazi za poslom. Glavni ciljevi
osnivanja Zone mješovite namjene Pušća su:





osiguranje dugoročnih uvjeta za razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva
dugoročno smanjivanje nezaposlenosti, te otvaranje novih radnih mjesta
poticanje suradnje u realizaciji konkretnih razvojnih projekata između poduzetnika i
obrtnika unutar zone
stimuliranje rasta i razvoja poduzetnika i obrtnika, posebice u pogledu razvijanja novih
proizvoda, te primjene novih tehnologija

Područje Općine Pušća ima značajne mogućnosti za razvoj poljoprivrede koje se između
ostalog temelje na plodnom tlu i pogodnim klimatskim uvjetima, zatim prirodnim značajkama
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prostora, poljoprivrednom i šumskom zemljištu, a bitnu ulogu ima i vrlo visok stupanj ekološke
očuvanosti čitavog prostora.
Promatrajući stanje gospodarskih djelatnosti na području Općine Pušća, vidljivo je
dugogodišnje stagniranje ovog područja prvenstveno zbog ovisnosti velikog dijela stanovništva
Općine o okolnim središtima, prije svega, Gradu Zagrebu.
Najvrjednije od obradivih poljoprivrednih površina nalaze se uz naselje Gornja Pušća, a
pripadaju prostornoj kategoriji vrijednih obradivih tala te ih je svakako potrebno sačuvati
isključivo za potrebe poljoprivredne proizvodnje. Ovih površina na području Općine ima vrlo
malo, a danas se koriste kao oranice, livade i vinogradi. Uz provođenje agromelioracijskih
zahvata manjeg intenziteta, na ovim je površinama moguće osigurati vrlo pogodno tlo za uzgoj
voćarskih kultura, prije svega šljiva, lješnjaka, jagoda, malina, kupina, kao i jabuka i krušaka
te većine ratarskih i povrtlarskih kultura. Većina obradivih poljoprivrednih površina na
području Općine Pušća pripada prostornoj kategoriji P3, a prekrivene su vinogradima,
voćnjacima i livadama.
Ukupno raspoloživa površina zemljišta na području općine iznosi 734,02 ha, od toga je ukupno
korišteno 472,84 ha poljoprivrednog zemljišta. Broj parcela korištenoga poljoprivrednog
zemljišta iznosi 1.151. Iako raspolaže kvalitetnim zemljištem pogodnim za intenzivan razvoj
poljoprivrednih djelatnosti, poljoprivreda na području Općine Pušća nedovoljno je i/ili
neadekvatno zastupljena. Naime, nositelji poljoprivredne djelatnosti na području Općine su
obiteljska poljoprivredna gospodarstva, koja su prema svojoj površini, proizvodnim
kapacitetima u poljoprivrednoj proizvodnji i ostvarenim ekonomskim rezultatima mala te
uglavnom proizvode samo za potrebe svog kućanstva.
Na području općine Pušća, poljoprivredno zemljište je usitnjeno, parcele koje sačinjavaju jedan
poljoprivredni posjed su površinom male i često međusobno udaljene. U takvim uvjetima
evidentno je kako su većina poljoprivrednika na području Općine Pušća mali proizvođači koji
nemaju odgovarajuća sredstva za proizvodnju (oprema, skladišta, hladnjače, prerađivački
kapaciteti i sl.), koja su pojedinom poljoprivredniku preskupa za nabavu ili izgradnju. Usitnjeno
poljoprivredno zemljište onemogućuje veću proizvodnju, rezultira većim troškom po jedinici
proizvoda te dovodi u pitanje razvoj poljoprivredne proizvodnje i njezinu održivost.
Nadalje, područje Općine Pušća, ali i šire područje Zagrebačke županije, ima značajan
potencijal za razvoj turizma koji se ponajprije temelji na vrlo atraktivnoj i očuvanoj prirodnoj i
kulturnoj baštini, njihovoj očuvanosti i atraktivnosti, izletničko-rekreacijskim prostorima te
bogatoj etno-gastronomskoj ponudi. U turističku ponudu županije i šire regije, Općina Pušća
može se uključiti kroz razvoj više selektivnih oblika ruralnog turizma: seoski, eko, etno, vjerski,
izletnički, turizam događaja i slično.
Općina Pušća je dio cikloturističke rute Zagrebačke županije koja povezuje naselja županije
umrežujući postojeće biciklističke rute i staze. Sukladno svojim financijskim mogućnostima,
općina je definirala projekt „Tematski putevi i biciklističke staze“ putem kojeg ulaže u razvoj
javne turističke infrastrukture, a čiji je jedan od glavnih ciljeva razvoj turističke djelatnosti.
Zatim, uređena je Piknik zona u naselju Gornja Pušća, izgrađeni su vidikovci, a iduće godine
izgradit će se biciklistička staza u sklopu projekta „Izgradnja biciklističko-pješačke staze uz
potok Lužnicu, a u sljedećem razdoblju je planirano uređenje novih odmorišta uz stazu,
uređenje vinske ceste, uređenje rekreacijskih sadržaja te ulaganja u razvoj ornitološkog turizma.
Uz navedeno, Općina Pušća se paralelno okreće razvoju vjerskog i seoskog turizma. Izgrađena
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je Staza života - Križnog puta, koja je postavljena na Crikvenome brijegu koji dominira
Pušćom, a prostire se na padini od župne crkve sv. Jurja do crkve Majke Božje Čiselske. Postaje
križnog puta reljefni su prikaz Kristovog lika, gotovo u prirodnoj veličini i izrađene su od
umjetnog kamena. Napravljen je i vidikovac na vrhu brda.
Tradicionalne manifestacije također čine značajan dio turističke ponude u ovim krajevima.
Pozitivni učinci manifestacija ogledaju se kroz jačanje konkurentnosti i podizanje kvalitete
ponude u destinaciji, zatim kroz besplatan publicitet i međunarodnu medijsku izloženost, a prije
svega kroz povećanje vrijednosti zajednice i kvalitete života lokalne populacije.

PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA

Prirodno i kulturno-povijesno nasljeđe predstavlja iznimno vrijedan dio prostora i identiteta
Općine Pušća te ujedno podrazumijeva obvezu zaštite istog.
Krajobrazna osobitost i posebnost područja Općine Pušća je dinamični reljef s brežuljcima
Marijagoričkog pobrđa unutar kojeg postoje veće prostorne cjeline s velikim stupnjem
očuvanosti estetskih i prirodnih pejzažnih vrijednosti. Blago brežuljkasto područje
ispresijecano je gustom mrežom seoskih puteva koji se protežu dolinama i hrptovima
brežuljaka.
Kulturnom baštinom smatraju se dobra koja su naslijeđena od prethodnih generacija ili ona koja
nastaju u sadašnjosti. Ekonomski gledano, kulturna baština može značajno utjecati na turistički
potencijal. Općine Pušća ima 5 zaštićenih kulturnih dobara, a to su:
1.
2.
3.
4.
5.

Kulturno-povijesna cjelina naselja Donja Pušća
Zgrada stare škole
Kurija Rauch
Crkva sv. Katarine
Kapela sv. Marije Magdalene

Vezano za zaštitu prirodnih dobara na području Općine Pušća, kontinuirano se provode mjere
zaštite šumskih površina, područja prekrivenih autohtonom vegetacijom, područja vlažnih
livada te prirodnih vodotoka. Na području Općine ekološka stabilnost i vrijednost prirodnog
okoliša je na vrlo visokoj razini. Veće šumske površine nalaze se u južnom dijelu općine, dok
padine karakteriziraju oranice, livade i vinogradi. Stoga, kako bi navedena prirodna dobra i
dalje ostala očuvana i netaknuta, potrebno ju je zaštititi od širenja građevinskih područja naselja
te izgradnje infrastrukturnih sustava.

ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST

Na području Općine Pušća provodi se organizirani način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja
komunalnog otpada. Prikupljeni se otpad odvodi na odlagalište “Novi dvori“ pored Grada
Zaprešića. Na području Općine Pušća komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. vrši organizirano
sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada u domaćinstvima.
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Na području Općine ima oko 937 spremnika za miješani komunalni otpad, isto toliko spremnika
ima i za plastiku, a papir se skuplja u vrećama. Na 6 zelenih otoka ima ukupno 25 spremnika.
Na području Općine Pušća sustav prikupljanja otpada obuhvaća: - prikupljanje miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada - prikupljanje glomaznog otpada - odvojeno prikupljanje
otpada.
Na području Općine Pušća nema neusklađenih odlagališta otpada niti lokacija onečišćenih
otpadom utvrđenih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Na području Općine
Pušća ne postoje građevine i uređaji za gospodarenje otpadom. Prostorno planskim
dokumentima Općine Pušća lokacija reciklažnog dvorišta određena je na području planirane
gospodarske unutar u naselju Žlebec Pušćanski. Nužno je intenzivirati aktivnosti oko izgradnje
reciklažnog dvorišta jer bez istoga neće biti moguće uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja
otpadom na području Općine Pušća.
U skladu s Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022.
godine, a temeljem Sporazuma o suradnji na pripremi projekta „Centar za gospodarenje
otpadom Zagreb“ iz 2018. godine, Zagrebačka županija razmatra s Gradom Zagrebom
zajedničku lokaciju centra za gospodarenje otpadom (CGO) na području Grada Zagreba. Do
uspostave Centra za gospodarenje otpadom (CGO), odlaganje komunalnog i inertnog otpada
nastavit će se na postojećim aktivnim odlagalištima, tako i za na postojećem odlagalištu Novi
Dvori u Gradu Zaprešić
Na području Općine Pušća, proveden je projekt NEWLIGHT kojim se radilo na rekonstrukciji,
modernizaciji i upravljanju sustavom javne rasvjete. Ovim projektom dobivena je kvalitetnija
osvijetljenost prometnica LED lampama te se tako dolazi do znatnih ušteda na potrošnji
električne energije. Ugovor o energetskom učinku potpisan je sa poduzećem Petrol d.o.o., a
projekt je završen 2019. godine.

KOMUNALNA I PROMETNA INFRASTRUKTURA

Izgrađena infrastruktura temelj je kvalitete života stanovništva nekog područja i neophodan
preduvjet razvoja. Visoki stupanj izgrađenosti komunalne, prometne i društvene infrastrukture
omogućuje kvalitetniji komunalni standard, bolje uvjete života, ali i olakšava privlačenje
potencijalnih ulagača.
Prometni položaj Općine Pušća je iznimno povoljan budući da je područje Općine kvalitetno
prometno povezano s Gradom Zagrebom. Uz razvoj gospodarstva, kvalitetnom prometnom
infrastrukturom pridonijet će se većoj sigurnosti svih sudionika u prometu. Dominantni
prometni pravac na području općine je županijska cesta Ž-2186 koja povezuje Grad Zaprešić
sa Općinom Pušća, Općinom Dubravica, te naseljima Kraljevec na Sutli i Mihanović Dol u
susjednoj Krapinsko – zagorskoj županiji (Kumrovečka cesta). Sve ceste su asfaltirane,
međutim na pojedinim dionicama stanje nije zadovoljavajuće te je potrebna modernizacija u
koju Općina Pušća kontinuirano ulaže sredstva.
Na području Općine ne planira se izgradnja novih županijskih cesta, ali se konstantno provode
sanacije i obnove postojećih županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta. Lokalne ceste se
redovno uređuju i saniraju, uz redovito čišćenje odvodnih kanala, postavljanje i osvježavanje
prometne signalizacije, krpanje udarnih rupa i dr. Prema dostavljenoj evidenciji komunalne
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infrastrukture, na području Općine Pušća nalazi se ukupno 167 nerazvrstanih cesta ukupne
duljine cca. 81 km, u skladu s Odlukom o nerazvrstanim cestama. Većina nerazvrstanih cesta
je asfaltirana, dok je manji dio cesta izgrađen od tucanika.
U Općini Pušća u tijeku je provedba EU projekta “Izgradnja biciklističko pješačke staze uz
potok Lužnica” – preko 5 km staze s popratnim sadržajima (fitness park) u vrijednosti preko
8, 5 milijuna kuna. Osim izgradnje i opremanja staze predviđeno je i postavljanje dviju
pametnih klupa, klupa za odmor, stalaka za bicikle, koševa te ploča s ucrtanim biciklističkopješačkim rutama Zaprešića. Staza je nastavak na već izgrađenu biciklističko-pješačku stazu
kroz grad Zaprešić, koja je također smještena uz potok, što dokazuje usklađenost nove staze s
postojećom infrastrukturom biciklističkih staza te time omogućava kontinuitet biciklističkog
putovanja. Sama staza dio je i sveukupnih cikloturističkih ruta u općini Pušća.
Na području Općine Pušća riješena je opskrba pitkom vodom vodoopskrbnim sustavom
„Zaprešić“. Vodoopskrbni sustav se temelji na korištenju vodocrpilišta „Šibice“, smještenog
jugozapadno od Zaprešića na području Savskog vodotoka, kojim se zadovoljavaju sve potrebe
neposredno gravitirajućih područja. Prema podacima Hrvatskih voda u 2020. godini za
područje Općine Pušća, utvrđeno je da je 100 % stanovništva priključeno na sustav javne
vodoopskrbe.
Sustav odvodnje otpadnih voda predstavlja cjelinu koja se sastoji od: kanala otpadnih voda,
objekata na sustavu odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda projektiranih i
izgrađenih u skladu s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EC) za
ispunjenje Operativnog plana aglomeracije Zaprešić.
U sklopu EU projekta „Projekt poboljšanja vodno–komunalne infrastrukture aglomeracije
Zaprešić“ na području Općine Pušća, koja je jedan od partnera na projektu, izgradit će se
dodatnih 5.174,00 m kolektora odvodnje. Projektom će se isto tako izvršiti zamjena opreme na
vodoopskrbnom sustavu Općine Pušća, prilikom čega će se postojeće pumpe te sav pripadajući
spojni materijal zamijeniti novim.
Općina Pušća skrbi za dva groblja.



Prvo se nalazi uz župnu crkvu sv. Jurja u Donjoj Pušći
Drugo je u Mariji Magdaleni uz kapelu sv. Marije Magdalene

Na oba groblja osigurana je osnovna pogrebna infrastruktura kroz izgradnju mrtvačnica. Prema
veličini ova se groblja svrstavaju u mala groblja (površine do 5 ha). U proteklom razdoblju na
groblju u Donjoj Pušći izvedeni su radovi na uređenju grobnih mjesta, sanirano je klizište koje
je prijetilo groblju, uređeni su prilazni putovi, uređena je hortikultura te je uređeno polje urni s
69 mjesta. Općina Pušća planira i nadalje kvalitetno održavati i uređivati postojeća groblja te
njihovu veličinu prilagođavati potrebama.

DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Društvena infrastruktura najuže je povezana s razvitkom i razmještajem stanovništva, a njenim
razvojem postiže se viši i bolji standard i kvaliteta života. Većina društvenih i javnih sadržaja
grupirana je u središtu naselja Donja Pušća.
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Na području općine nalazi se nekoliko objekata koji osiguravaju prostor za okupljanje
posjetitelja i lokalnog stanovništva te organizaciju različitih društvenih sadržaja. Društveni dom
Pušća je mjesto održavanja različitih kulturnih, umjetničkih i zabavnih manifestacija koje
svekoliko oplemenjuju društveni život stanovništva općine. Dvorana OŠ „Pušća“, osim za
održavanje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, prostor je u kojemu se odvijaju i brojni
drugi događaji kulturnog, sportskog, umjetničkog i zabavnog karaktera.
Projektom uređenja središta s ciljem društvenog oživljavanja jezgre naselja Donja Pušća,
obuhvaćen je prostor između Kumrovečke ceste na sjeveru i osnovne škole na jugu te između
zgrada mjesnog doma i ambulante na zapadu i dvorišta obiteljskih kuća u Zagorskoj ulici na
istoku. U istočnom dijelu uređuje se javno parkiralište s 30 parkirnih mjesta na koje se ulazi iz
školske ulice. Sa sjeverne strane parkirališta planirana su 2 mjesta rezervirana za vozila osoba
smanjene pokretljivosti, koja su pješačkom rampom povezana s pješačkim trgom na razini ulaza
u ambulantu čime se osobama smanjene pokretljivosti osigurava mogućnost pristupa trgu i
postojećim građevinama.
Nadalje, u općini Pušća otvoren je Poslovni edukatorijum. Nekada derutni podrum u zgradi
Općine nakon cjelovitog uređenja vrijednog 1,3 milijuna kuna postao je multifunkcionalni
centar za održavanje sastanaka, seminara, kulturnih, zabavnih i edukativnih sadržaja za sve
generacije Pušćana. Podrumski je prostor površine 168 metara kvadratnih, a datira iz 1913.
godine te je kao takav bio u derutnom stanju s lošom i dotrajalom žbukom, instalacijama vode
i odvodnje, elektroinstalacija, nije bilo postavljeno grijanje. Općina je definirala projekt obnove
i rekonstrukcije navedenog prostoru s ciljem razvoja gospodarske i socijalne revitalizacije
područja, jačanja turističke ponude te povećanja životnog standarda stanovništva. Kako bi se
dodatno uredio centar mjesta te mještanima ponudilo još sadržaja, u ovom će podrumu, od sada
Poslovnom edukatorijumu, biti dostupni zabavni sadržaji, društveni i kulturni sadržaji, posebno
djeci i mladima te osobama starije životne dobi, kao i osobama s poteškoćama u razvoju koji
često ne napuštaju mjesto boravka, kako bi se poboljšala kvaliteta života i oživilo cijelo
područje.
Od infrastrukture za sportsko-rekreacijsku namjenu na području Općine Pušća nalazi se
nogometno igralište Nogometnog kluba NK Pušća u Donjoj Pušći te sportska dvorana Osnovne
škole Pušća u Donjoj Pušći, koji se koriste i kao javni sportsko-rekreacijski sadržaji. Općina
Pušća uredila je i 5 dječjih igrališta na svome području (3 u naselju Donja Pušća, 1 u naselju
Bregovljani i 1 u naselju Marija Magdalena).

ODGOJNO-OBRAZOVNA INFRASTRUKTURA

Nakon osnutka Upravne općine Pušća 1912. godine, poduzimalo se sve da dođe do gradnje
nove, veće školske zgrade. Potporom Kraljevske zemaljske vlade, 1913. izgrađena je školska
zgrada - jednokatnica s dvije učionice i dva školska stana. U osmogodišnju školu Osnovna škola
Pušća pretvorena je 1956. godine.
Davne školske godine 1980./'81., Osnovnoj školi Pušća pripojena je osmo razredna OŠ
Dubravica koja postaje područnom školom. U školskoj zgradi iz 1913., nastava se odvijala sve
do 2002. godine kada je završena izgradnja nove školske zgrade, jedne od najmodernijih u
državi, u kojoj se iste godine započinje s održavanjem nastave.
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Danas školu pohađa 321 učenik raspoređenih u 21 odjeljenja, od kojih se 14 nalazi u matičnoj
školi, a 7 u područnoj. Trud i volja djelatnika škole, ali i učenika, omogućili su bogatu ponudu
izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti: hrvatski znakovni jezik, cvjećarska, ekološka,
biološka, dramska, novinarska, fotografska, keramička, likovna, plesna, povijesna,
vjeronaučno-karitativna skupina, skupina tehničara, športski školski klub te mali i veliki zbor.
Općina Pušća svake godine izdvaja značajna sredstva iz proračuna za ostvarivanje javnih
potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi, odnosno za ostvarivanje
djelatnosti i pojedinačnih programa odgojno-obrazovnih ustanova, i to za: dječji vrtić i malu
školu, školu u prirodi, školu plivanja, Lidrano, školsku športsku udrugu, produženi boravak i
stipendije. U Općini Pušća traje dogradnja osnovne škole, a dovršetkom radova škola će biti
bogatija za oko 1300 kvadratnih metara, dobit će obnovljenu sportsku dvoranu i vanjsko
igralište te šest novih učionica i tri kabineta kojim će se stvoriti uvjeti za provođenje nastave u
jednoj smjeni. Ovim projektom će se olakšati rad i nastavnicima i učenicima. Samim time, dobit
će se i novi sadržaji i nove mogućnosti obrazovanja. Uz spomenuti projekt, Općina mnogo ulaže
u djecu te je tako u ovoj školskoj godini osigurala sredstva za radne bilježnice, produženi
boravak i besplatnu prehranu za svako dijete.
Dječji vrtić „Bambi“ je vrtić sa tradicijom od 2006. godine, punih 15 godina rada. Vrtić pohađa
317 djece sa 30 odgojitelja i 4 stručna suradnika. U vrtiću se provode razni programi: kraći
program ranog učenja engleskog jezika, kraći program ranog učenja njemačkog jezika, program
predškole, program folklora i program Zlatni taliri.
Zlatni taliri je verificirani program odgojno-obrazovnog rada i (re)habilitacije djece s težim
teškoćama u razvoju. Vrtić ima ustrojenu jednu odgojnu skupinu s posebnim programom
namijenjenim djeci s teškoćama u razvoju, kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema
propisima iz područja socijalne skrbi. U vrtiću se provodi od 2016. godine. Cilj programa je
poticanje cjelokupnog razvoja djece s teškoćama u razvoju, u skladu s njihovim sposobnostima
i mogućnostima. Svrha integracije je pružanje prilika i mogućnosti djeci s teškoćama za
uvježbavanje različitih interakcija i vještina potrebnih za snalaženje u školi, odnosno društvu.
Za svako dijete u skupini donosi se individualizirani odgojno-obrazovni program, prilagođen
njegovim sposobnostima, potrebama i interesima, s ciljem ublažavanja djetetovih teškoća i
pravilnog poticanja djetetovih razvojnih potencijala.

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Općina Pušća kao jedinica lokalne samouprave osigurava uvjete za zaštitu, očuvanje i
poboljšanje zdravlja stanovništva na svom području kroz organizaciju zdravstvene zaštite na
primarnoj razini. U naselju Donja Pušća nalaze se ljekarna “Prijatelj zdravlja“ Pušća, ordinacija
opće medicine Pušća i stomatološka ordinacija Pušća koje osiguravaju usluge zdravstvene
zaštite.
Općina Pušća ima donesenu Odluku o pravima iz socijalne skrbi u kojoj navodi da Općina
osigurava slijedeća prava iz socijalne skrbi:
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1.

naknadu za troškove stanovanja;

2.

jednokratnu pomoć;

3.

ostala prava.

Naknadu za troškove stanovanja Općina Pušća će priznati korisniku zajamčene minimalne
naknade ostvarene temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi. Troškovi stanovanja u smislu
ove Odluke i odredaba Zakona o socijalnoj skrbi odnose se na najamninu, komunalnu naknadu,
električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s
posebnim propisima. Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno
korisniku ili na način da Općina Pušća djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj
pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.
Jednokratna naknada je pravo na novčanu pomoć ili pomoć u naravi koju načelnik Općine Pušća
odobrava samcu ili kućanstvu koji zbog trenutnih materijalnih poteškoća nisu u mogućnosti
podmiriti osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti
ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično. Jednokratna naknada može se priznati i
zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji
mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s
humanitarnim organizacijama. Jednokratna naknada priznaje se korisniku prava na smještaj u
udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih
udžbenika, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi. Jednokratna naknada odobrava se u
naravi u slučajevima kada se utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili ako korisnik pomoć u
novcu ne koristi namjenski, odnosno postoji velika vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti
namjenski.
Osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području Općine Pušća
koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja u mjestu prebivališta, ima
pravo na naknadu troškova prijevoza ukoliko nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi,
a koji mu temeljem odredbe članka 53. st. 3. Zakona o socijalnoj skrbi osigurava Općina Pušća.
U kriznim situacijama kada obitelj s maloljetnom djecom ostane bez svog doma i nije u
mogućnosti si sama osigurati smještaj, Općina Pušća je dužna osigurati im privremeni smještaj
u socijalnom stanu ili na drugi način, kako bi se spriječilo odvajanje djece od odraslih članova
obitelji, sve sukladno odredbi članka 122. Zakona o socijalnoj skrbi.
Općina Pušća može osobama s prebivalištem na području Općine Pušća odobriti i druge oblike
novčanih pomoći i/ili socijalnih usluga, odnosno, odobriti prava propisana ovom Odlukom i/ili
Zakonom o socijalnoj skrbi u većem opsegu, ukoliko u svom proračunu ima za to osigurana
sredstva, sve sukladno odredbi članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi.
Na području Općine Pušća postoje 3 staračka doma: Zlatno doba dom za starije i nemoćne,
Dom za starije i nemoćne Sveti Juraj i obiteljski dom Gorupec.

CIVILNO DRUŠTVO
Udruga je oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih ili pravnih osoba radi zaštite
njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda te zaštitu uvjerenja i ciljeva
u području: kulture, nacionalnih interesa, strukovnih interesa, znanosti, ekologije, socijalnih i
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humanitarnih prava i dr., i to bez namjere stjecanja dobiti. Udruge su važan čimbenik
društvenog života na području Općine Pušća.
Sukladno Registru udruga Republike Hrvatske, u Općini Pušća registrirano je ukupno 18
udruga. Većina udruga bavi se sportskom djelatnošću, a prisutna su i kulturna, gospodarska,
socijalna i tehnička djelatnost.
Problemi koji se javljaju u poslovanju udruga su prije svega pad motivacije za aktivno
djelovanje u zajednici, narušavanje povjerenja i podrške, kao i nedovoljno znanja u području
neprofitnog menadžmenta. Povezivanjem udruga u sljedećem razdoblju omogućio bi se transfer
znanja i iskustva te veća angažiranost članova i potencijalnih donatora. Mnoge udruge nemaju
sustavne izvore financiranja te svoje programe i aktivnosti uglavnom provode volonterski uz
pojedinačna pokroviteljstva ili se financiraju iz proračuna Općine i članarina. Jedan od
temeljnih problema „ovisnosti“ o proračunu jedinica lokalne samouprave je manjak znanja,
vještina i kapaciteta općenito u udrugama o pisanju projekata i vođenja aktivne politike
samoodrživosti. Članovi udruge nisu dovoljno informirani i obučeni za korištenje mogućnosti
financiranja iz nacionalnih i europskih izvora.

3. Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne
jedinice s obrazloženjem njihova odabira
Zaključci pregleda stanja te SWOT analize ukazali su na konkretne mogućnosti i koncepcije
razvoja Općine Pušća temeljem kojih su definirani razvojna vizija i strateški ciljevi razvoja
Općine. Daljnjim razmatranjem za svaki od postavljenih ciljeva definirani su prioriteti razvoja
Općine, a za svaki prioritet razrađene su mjere koje uz opis mjere i ključne aktivnosti sadrže
precizno definirane korisnike te indikatore za vrjednovanje razine doprinosa pojedine mjere
konkretnom prioritetu odnosno cilju.
Sukladno tome, Općina Pušća u razdoblju 2021.-2025. svoje djelovanje usmjerit će na provedbu
mjera u okviru tri prioriteta:
1. Razvoj gospodarstva održive konkurentnosti zasnovanog na poljoprivredi, poduzetničkoj
klimi i turizmu
2. Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unaprjeđenje infrastrukture i
zaštite okoliša
3. Razvoj lokalne zajednice i rast standarda kvalitete života

1. Razvoj gospodarstva održive konkurentnosti zasnovanog na poljoprivredi,
poduzetničkoj klimi i turizmu
Razvoj konkurentnog gospodarstva ovisi o nizu čimbenika na koje Općina u skladu sa svojim
proračunskim mogućnostima i zakonskim ovlastima može utjecati. Neophodno je identificirati
smjernice gospodarskog razvoja koji će biti usklađen s mogućnostima, željama i potrebama
svih društvenih grupa. Prvenstveno je potrebno identificirati potencijale koji mogu generirati
održivi rast i razvoj gospodarstva te u isto vrijeme raditi na unaprjeđenju poslovnog okruženja
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kroz aktivnosti i mjere kao što su razvoj i jačanje poduzetničke infrastrukture, poticanje razvoja
klastera, povezivanje poduzetnika, edukacija kadrova u svim područjima i na svim razinama,
izravni poticaji poduzetnicima i tako dalje.
S obzirom na raspoložive razvojne potencijale i postojeću razinu razvijenosti gospodarstva,
osnovni smjerovi razvoja gospodarstva prepoznati su u turizmu, poljoprivredi, te malom i
srednjem poduzetništvu. Usmjerenost na specifične sektore vrlo je važna kako bi se najbolje
iskoristili vlastiti resursi.
Poduzetništvo općenito nije dovoljno konkurentno, stoga je potrebno podići razinu
konkurentnosti kroz izgradnju (osiguranje) poslovne infrastrukture i usluga za poduzetnike,
smanjenje financijskih i administrativnih tereta, ubrzavanje procedura, povećanje dostupnosti
financijskih sredstava, te izobrazbu poduzetnika i njihovih zaposlenika.
Gospodarski napredak je potrebno osigurati i kroz modernizaciju proizvodnje, kroz uvođenje
novih, učinkovitijih postrojenja i strojeva, tehnologija, postupaka i normi, a nužan je i razvoj
institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi mogle kvalitetno odgovoriti potrebama
i zahtjevima koje se pred njih postavljaju. Uz kontinuiran razvoj ljudskih potencijala, dobro
razrađene programe i projekte te njihovu provedbu s ciljem osiguravanja prepoznatljivosti, uz
jasno definirani marketinški plan koji ciljano privlači domaće i strane investitore, potiče
povoljne poduzetničke klime, područje općine Pušća ima značajne predispozicije za uspješan i
održiv gospodarski razvoj.
Djelatnost poljoprivrede na području Općine Pušća dijeli iste probleme koje ima ova djelatnost
u RH: usitnjenost posjeda, većinom mali proizvođači koji proizvode za vlastite potrebe, niska
tehnološka razina proizvodnje, neumreženost i nepovezanost poljoprivrednih proizvođača,
nedostatnost tržišta za poljoprivredne proizvode, nedostatak skladišnih kapaciteta,
neorganiziran nastup na tržištu, nedovoljno ulaganje u osnovnu poljoprivrednu infrastrukturu
te u sustave navodnjavanja uslijed nedostatka financijskih sredstava, nedovoljna informiranost
o mogućnostima ulaganja kroz Program ruralnog razvoja i nedostatnost tržišne infrastrukture
za poljoprivredne proizvode. Potrebno je raditi na poboljšanju održivog upravljanja
poljoprivrednim zemljištem (riješiti imovinsko – pravna pitanja, poticati okrupnjavanje parcela
i kultivaciju zapuštenih obradivih površina).
U cilju osiguranja osnovnih infrastrukturnih pretpostavki za razvoj poljoprivrednog sektora
nužno je ulagati u izgradnju i modernizaciju poljoprivredne infrastrukture, sustave
navodnjavanja čijom bi se primjenom osigurao veći prinos poljoprivredne proizvodnje a time i
veći prihodi poljoprivrednika. Na prostoru Općine nedostaju zadružni oblici djelovanja
poljoprivrednika, a u cilju njihovog zajedničkog nastupa na tržištu te lakšeg plasmana
poljoprivrednih proizvoda, potrebno je poticati poljoprivrednike na umrežavanje.
Budući da se radi o prostoru koji obilježava očuvana priroda, nezagađena i visokovrijedna tla,
poljoprivredni razvoj trebalo bi usmjeravati u pravcu ekološke poljoprivrede koja u današnje
vrijeme zauzima sve važnije mjesto diljem Europe i RH. Ekološka poljoprivreda je u potpunosti
integrirana u politiku ruralnog razvoja i ima dugoročno strateško značenje za održivi razvoj
čitavog hrvatskog ruralnog prostora, s druge strane potrebno je postojeću konvencionalnu
proizvodnju učiniti održivijom i konkurentnijom kroz rekonstrukciju i modernizaciju
poljoprivrednih gospodarstava te diverzifikaciju proizvodnje na istim.
Obzirom na brojne prirodne i kulturne potencijale koje posjeduje, gostoljubivost te tradiciju i
etnološku raznolikost, Općina Pušća ima snažne preduvjete za razvoj seoskog, kulturnog,
izletničkog, aktivnog i lovnog turizma koji bi se mogao zaokružiti u jednu cjelovitu, integriranu
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ponudu sve popularnijeg ruralnog turizma. Ruralni turizam postaje nezaobilazan čimbenik u
razvoju ruralnih područja i ujedno pomaže u očuvanju lokalnog identiteta, odnosno lokalnih
posebnosti, tradicije i običaja. Njegova važnost ogleda se u interakciji poljoprivredne
proizvodnje, proizvodnje tradicionalnih proizvoda, tradicijske gastronomije i turističkih usluga,
odnosno korištenju već postojećih resursa. Stoga je razvoj i unaprjeđenje turističke ponude,
turističke infrastrukture te stvaranje prepoznatljivog identiteta Općine temeljenog na očuvanim
prirodnim resursima, bogatstvu tradicije i narodnih običaja, također značajan čimbenik daljnjeg
gospodarskog razvoja Općine.
Za kreiranje turističke ponude također je značajno urediti šetnice i biciklističke staze,
unaprijediti uvjete za razvoj lovnog turizma, revitalizirati postojeću tradicijsku graditeljsku
baštinu kako bi se stavila u funkciju turizma (smještajnih kapaciteta ili muzeja), osposobiti
poljoprivredna gospodarstva za pružanje smještajnih i ugostiteljskih usluga, te poraditi na
promotivnim aktivnostima turističke ponude. Stoga su mjerama strateškog cilja 1 previđene
aktivnosti za razvoj turističke ponude, turističke infrastrukture, ljudskih potencijala i
marketinških aktivnosti potrebnih za razvoj turizma na području Općine Pušća.
PRIORITET

PRIORITET 1: RAZVOJ
GOSPODARSTVA ODRŽIVE
KONKURENTNOSTI ZASNOVANOG NA
POLJOPRIVREDI, PODUZETNIČKOJ
KLIMI I TURIZMU

MJERE
Mjera 1.1.
Razvoj poduzetničke i investicijske klime na
području općine
Mjera 1.2.
Povećanje inovativnosti i konkurentnosti
poljoprivredne proizvodnje
Mjera 1.3.
Osnaživanje turističkih potencijala

2. Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unaprjeđenje infrastrukture
i zaštite okoliša
Ovim prioritetom nastoji se doprinijeti održivosti razvoja lokalne zajednice kroz učinkovito
upravljanje resursima, unapređenjem prometne i komunalne infrastrukture te kroz provođenje
mjera u svrhu zaštite okoliša na području Općine. Navedeno predstavlja temelj održivog razvoja
Općine Pušća kao podrška gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji Općine.
Uređenje prometne, komunalne i javne infrastrukture značajno utječe na poslovanje
gospodarskih subjekata, razvoj turizma te na kvalitetu života svih stanovnika. Općina Pušća
izdvaja iz svog proračuna financijska sredstva da bi se unaprijedilo stanje prometne, komunalne
i javne infrastrukture i podigao ukupni standard općine i uvjeti za poslovanje gospodarskih
subjekata. Daljnji razvoj prometa trebao bi biti usmjeren ka održavanju i podizanju nivoa
sigurnosti sudionika u prometu te osuvremenjivanju postojećih prometnih pravaca i izgradnji
novih uz nadogradnju komunalne infrastrukture (parkirališta, biciklističkih staza, autobusnih
stajališta), kvalitetnog upravljanja prometom i povećanja prometne sigurnosti.
Na prostoru Općine Pušća potrebno je izgraditi kanalizacijski sustav. U tijeku je „Projekt
poboljšanja vodno–komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić“ na području Općine
Pušća, koja je jedan od partnera na projektu, a izgradit će se dodatnih 5.174,00 m kolektora
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odvodnje. Projektom će se isto tako izvršiti zamjena opreme na vodoopskrbnom sustavu Općine
Pušća, prilikom čega će se postojeće pumpe te sav pripadajući spojni materijal zamijeniti
novim.
Zbog sve većih pritisaka na okoliš i nastojanja da se budući razvoj područja općine uskladi s
potrebom očuvanja resursa i okoliša, potrebno je integrirati načela održivosti u svakom
segmentu razvoja općine Pušća te stvoriti ravnotežu između potražnje za razvojem i potrebe za
zaštitom okoliša. Budući da je gospodarenje otpadom prepoznato kao najveći problem i prioritet
zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj, u okviru definiranog razvojnog cilja posebna pozornost
usmjerena je ka gospodarenju otpadom, ali u jednakoj mjeri i zaokretu prema obnovljivim
izvorima energije koji ne onečišćuju okoliš, kao i infrastrukturi koja će podići razinu energetske
neovisnosti općine. Navedeno uključuje i promjenu obrazaca ponašanja svakog građanina s
područja općine Pušća u smislu odgovornijeg postupanja prema okolišu.
Energetska učinkovitost sve više postaje pokretač održivog gospodarskog razvoja jedinice
lokalne i regionalne samouprave te je neophodno sustavno provoditi mjere zaštite okoliša kako
bi se smanjio negativni utjecaj, kako na okoliš, tako i na zdravlje stanovnika. Potrebno je
izgraditi reciklažno dvorište i eko otoke kako bi se spriječilo stvaranje divljih odlagališta.
Također je potrebno educirati stanovništvo o važnosti recikliranja, odnosno odvojenog
prikupljanja otpada kako bi se smanjio stupanj zagađenosti voda i okoliša.
Osim prometne i komunalne infrastrukture, veliki značaj za socijalno-gospodarski razvoj
Općine ima i društvena infrastruktura čije unaprjeđenje je također predviđeno jednim od
prioriteta i mjerama u okviru ovoga strateškog cilja. Društvenu infrastrukturu čine svi objekti
koji zadovoljavaju potrebe stanovništva u okviru - kulturnih, sportskih, obrazovnih i drugih
djelatnosti. Kako je društvena infrastruktura usmjerena prema podizanju standarda i kvalitete
života svih stanovnika, potrebe ulaganja u ovaj dio infrastrukture čine važan segment razvoja
Općine.
U Općini Pušća traje dogradnja osnovne škole, a dovršetkom radova škola će biti bogatija za
oko 1300 kvadratnih metara, dobit će obnovljenu sportsku dvoranu i vanjsko igralište te šest
novih učionica i tri kabineta kojim će se stvoriti uvjeti za provođenje nastave u jednoj smjeni.
Ovim projektom će se olakšati rad i nastavnicima i učenicima. Samim time, dobit će se i novi
sadržaji i nove mogućnosti obrazovanja. Uz spomenuti projekt, Općina mnogo ulaže u djecu te
je tako u ovoj školskoj godini osigurala sredstva za radne bilježnice, produženi boravak i
besplatnu prehranu za svako dijete.
Sport je jedan od važnijih faktora razvitka društva, u smislu da omogućuje svim dobnim
skupinama organizaciju slobodnog vremena i poboljšava zdravstveni status stanovnika. U
Općini Pušća postoji tradicija bavljenja sportom pa tako postoje 3 kluba – nogometni, judo i
taekwondo klub. Od infrastrukture za sportsko-rekreacijsku namjenu na području Općine Pušća
nalazi se nogometno igralište Nogometnog kluba NK Pušća u Donjoj Pušći te sportska dvorana
Osnovne škole Pušća u Donjoj Pušći, koji se koriste i kao javni sportsko-rekreacijski sadržaji.
Općina Pušća uredila je i 5 dječjih igrališta na svome području (3 u naselju Donja Pušća, 1 u
naselju Bregovljani i 1 u naselju Marija Magdalena). Kako bi se unaprijedili uvjeti koji će
omogućiti lokalnom stanovništvu svih dobnih skupina da se bave sportom ili rekreacijom
potrebno je ostvariti dodatna ulaganja u modernizaciju postojeće infrastrukture te izgradnju
nove, ali i u drugim naseljima općine.
Sve je više mladih uključenih u sportske aktivnosti, u Školu nogometa je uključeno preko sto
djece i zato je Općina Pušća pokrenula projekt Sportsko-rekreacijskog centra koji
podrazumijeva izgradnju unutarnje i vanjske infrastrukture, a obuhvaća sanaciju postojećeg
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nogometnog igrališta odnosno terena, izgradnju novih tribina, pomoćnog vanjskog igrališta i
zamjenskog zatvorenog objekta.
Još jedan važan projekt je i Kulturno–turistički centar u Pušći čiji je cilj unaprijediti razvoj
općine kroz sektor kulture i turizma u općini, ali i Zagrebačkoj županiji, tako da Pušća postane
jedinstvena destinacija koja omogućuje razvoj kulture, sportskih sadržaja i turizma. Također,
projektom će se osigurati preduvjeti za jače umrežavanje lokalnih kulturnih i sportskih udruga
s turističkim djelatnostima na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i promocija kulturnog i
turističkog značaja te potencijala, kako općine, tako i okolnih destinacija.
Navedena ulaganja osigurat će veću kvalitetu života na području općine te omogućiti
održavanje sportskih i drugih manifestacija što može imat pozitivan utjecaj i na turističku
ponudu općine.
PRIORITET

MJERE
Mjera 2.1.
Razvoj energetske učinkovitosti,
samodostatnosti i zaštita prirodnih resursa

PRIORITET 2: POBOLJŠANJE
KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIŠTVA
OPĆINE KROZ UNAPRJEĐENJE
INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Mjera 2.2.
Razvoj komunalnog gospodarstva i prometne
infrastrukture
Mjera 2.4.
Proširenje i obnova društvene infrastrukture

3. Razvoj lokalne zajednice i rast standarda kvalitete života

Imajući u vidu značaj socijalne skrbi za kvalitetu života najugroženijih socijalnih skupina,
navedenim prioritetom predviđene su mjere daljnjeg unapređenja već postojećih usluga i razvoj
novih socijalnih usluga. Potrebno je poticati socijalnu osjetljivost i uključivanje stanovništva u
razne oblike solidarnosti i pomaganja, pri čemu je značajna mogućnost poticanja osnivanja i
rada organizacija civilnog društva usmjerenih na pružanje pomoći socijalno ugroženom
stanovništvu. Unaprjeđenje postojećih i razvoj novih socijalnih usluga, jačanje socijalne
osjetljivosti te jačanje volonterstva u području socijalnih usluga doprinijet će boljim uvjetima i
kvaliteti života te uspješnom integriranju u gospodarski i društveni život socijalno osjetljivih
skupina.
Stjecanje znanja, vještina i sposobnosti osnova su dugoročnog razvoja svih segmenata društva,
te predstavljaju mjerilo, kako individualne, tako i uspješnosti zajednice u cjelini. Stoga,
potrebno je poboljšati stupanj cjeloživotnog učenja, promičući sve oblike cjeloživotnog učenja
na radnom mjestu i mimo njega, kao pretpostavka za bolje zapošljavanje ili za podizanje opće
kulture odnosno unapređenje opće razine znanja svih dobnih skupina, što uključuje i osobe treće
dobi.
Uz postojanje dobrih uvjeta za rad i zapošljavanje, Općina Pušća želi omogućiti svim svojim
građanima visoku razinu kvalitete života, ali i razvijati socijalnu osjetljivost prema osobama u
nepovoljnom položaju. Socijalna i društvena osjetljivost se posebno mjeri razinom
opremljenosti društva sadržajima za djecu i mlade, podršci koja se osigurava obiteljima, te
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osobama treće dobi, posebno starim i nemoćnima. No, najviši rang socijalne i društvene
osjetljivosti testira se na uvjetima koji se osiguravaju osobama s posebnim potrebama, bilo da
se osiguravaju programi i sadržaji za sve ciljne skupine korisnika, dostupnost javnim prostorima
i sadržajima, ali i mogućnost za njihovo što aktivnije uključivanje u društvenu zajednicu,
odnosno što višu razinu zdravstvene i socijalne skrbi. Stoga, potrebna su kontinuirana ulaganja
u navedena područja kako bi se ostvario željeni društveni standard.
Općina Pušća je prošle godine potpisala ugovor za projekt „Učenjem do posla“. Cilj projekta je
jačanje socijalne uključenosti i povećanje zapošljivosti djece i mladih te starijih osoba kroz
edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. Ciljna skupina
projekta su dugotrajno nezaposlene osobe: 15 djece i mladih od 15 do 29 g i 15 osoba starijih
od 54 g odabrana je temeljem provedene ankete od strane prijavitelja o socioekonomskom
statusu stanovnika (radno iskustvo, nezaposlenost/razlozi nezaposlenosti, informacije vezane
uz financiranje životnih potreba, buduće planove i interese). Aktivnosti projekta
su: motivacijske radionice poticaj su osobnom i socijalnom razvoju; a rezultati iste razvoj
svijesti ciljane skupine o želji za promjenom, aktiviranjem i slično.
Jednu od vrlo značajnih sastavnica koje doprinose rastu kvalitete života na području općine
Pušća čine i udruge civilnog društva koje nemaju izravan razvojni gospodarski potencijal, ali
čine vrlo bitan razvojni faktor. Iako na području općine djeluje pozamašan broj udruga civilnog
društva, problematika u ovome sektoru odražava probleme cjelokupnog civilnog sektora u
Republici Hrvatskoj. Stoga su u okviru ovoga razvojnog cilja predviđene mjere unaprjeđenja
kapaciteta, umrežavanja i razvoja socijalnog poduzetništva u udrugama civilnog društva kako
bi se ojačala njihova uloga u ukupnom razvoju općine.
Za razvoj lokalne zajednice ključan je i kontinuirani razvoj ljudskih potencijala lokalne
samouprave, posebice u području pisanja i provedbe EU projekata te provođenja direktiva i
smjernica Europske unije. Samo educiran, informiran i kompetentan kadar može biti temelj
dinamike brzog razvoja te se jedino tako može nositi sa sve zahtjevnijim i sve složenijim
poslovima koje jedinice lokalne samouprave moraju obavljati.

PRIORITET

MJERE
Mjera 3.1.
Podizanje društveno – socijalnog standarda i
zdravstvene sigurnosti

PRIORITET 3: RAZVOJ LOKALNE
ZAJEDNICE I RAST STANDARDA
KVALITETE ŽIVOTA

Mjera 3.2.
Razvoj civilnog društva i socijalne uključenosti
Mjera 3.3.
Kvalitetna infrastruktura i sadržaji u sustavu
odgoja i obrazovanja
Mjera 3.4.
Unaprjeđenje rada lokalne samouprave
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4. Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva s ključnim
aktivnostima i pripadajućim pokazateljima rezultata
U ovome poglavlju razrađene su mjere koje uz opis i ključne aktivnosti sadrže precizno
definirane korisnike, očekivane rezultate, razdoblje provedbe te indikatore za vrjednovanje
razine doprinosa pojedine mjere konkretnom prioritetu.

4.1. Mjere za razvoj gospodarstva održive konkurentnosti zasnovanog na poljoprivredi,
poduzetničkoj klimi i turizmu
PRIORITET 1.

RAZVOJ GOSPODARSTVA ODRŽIVE KONKURENTNOSTI
ZASNOVANOG NA POLJOPRIVREDI, PODUZETNIČKOJ KLIMI
I TURIZMU

MJERA 1.1.

Razvoj poduzetničke i investicijske klime na području općine

CILJ MJERE:

Postoji više ciljeva/svrhe ove mjere:
1. Pridonijeti povećanju mogućnosti za rast poduzeća i lakše pokretanje
novih poduzeća, poboljšati i pokrenuti nove programe za potporu
poduzetnicima. Poticati poslovne subjekte na međusobno povezivanje
putem klastera i zadruga kako bi proširili poslovnu suradnju, ostvarili bolji
pristup resursima, povećali fleksibilnost, brzinu i kvalitetu poslovanja i
stvorili nove poslovne kontakte.
2. Unaprijediti poslovnu infrastrukturu kako bi se povećala poslovna
atraktivnost i konkurentnost općine Pušća.

AKTIVNOSTI:

• Ulaganje u poduzetničku infrastrukturu i tehnološke procese
• Ulaganje u ljudske resurse u svrhu razvoja poduzetništva i obrtništva
• Dodjela subvencija poduzetnicima i obrtnicima

NOSITELJ:

Općina Pušća, poslovni subjekti – poduzetnici i obrtnici

OČEKIVANI
REZULTATI:

Očekivani rezultati ove mjere prema navedenim ciljevima mjere su:
1. Poboljšana razina infrastrukturne izgrađenosti i tehnološke opremljenosti
2. Unaprjeđene konkurentnost i poslovanje poduzetnika i obrtnika.

INDIKATORI:

• Broj poduzetnika i obrtnika koji primaju subvenciju
• Broj provedenih edukacija za poduzetnike i obrtnike
• Ukupan broj poduzetnika i obrtnika na području Općine

RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.

PRIORITET 1.

RAZVOJ GOSPODARSTVA ODRŽIVE KONKURENTNOSTI
ZASNOVANOG NA POLJOPRIVREDI, PODUZETNIČKOJ KLIMI
I TURIZMU

MJERA 1.2.

Povećanje inovativnosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje
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CILJ MJERE:

Postoji više ciljeva/svrhe ove mjere:
1. Osigurati infrastrukturne pretpostavke za razvoj poljoprivrednih
djelatnosti, smanjiti negativne učinke poljoprivredne proizvodnje na okoliš
i povećati poljoprivredne parcele.
2. Podupiranje udruživanja i umrežavanja poljoprivrednika u različite
proizvođačke organizacije kao što su zadruge, klasteri, udruge i sl., čime se
dobiva veću konkurentnost na tržištu.

AKTIVNOSTI:

• Učinkovito upravljanje i održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta
• Poticanje udruživanja poljoprivrednih proizvođača s ciljem povećanja
konkurentnosti na tržištu
• Smanjenje upotrebe pesticida i povećanje ekološke proizvodnje

NOSITELJ:

Općina Pušća, poljoprivredna gospodarstva

OČEKIVANI
REZULTATI:

Očekivani rezultati ove mjere prema navedenim ciljevima mjere su:
1. Ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta, okrupnjene
manje parcele u veće, uređene nove mreže putova i kanala.
2. Osnovana poljoprivredna zadruga, niži troškovi nastupa na tržištu
poljoprivrednih proizvođača, povećana konkurentnost PG-a, povećan
obujam proizvodnje, lakša distribucija poljoprivrednih proizvoda

INDIKATORI:

• Broj osnovanih poljoprivrednih zadruga/klastera
• Ukupan broj poljoprivrednika na području Općine
• Ukupno korišteno poljoprivredno zemljište

RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.

PRIORITET 1.

RAZVOJ GOSPODARSTVA ODRŽIVE KONKURENTNOSTI
ZASNOVANOG NA POLJOPRIVREDI, PODUZETNIČKOJ KLIMI I
TURIZMU

MJERA 1.3.

Osnaživanje turističkih potencijala

CILJ MJERE:

Postoji više ciljeva/svrhe ove mjere:
1. Uspostaviti i razvijati učinkovitije i uspješnije upravljanje zaštitom i
očuvanjem materijalne i nematerijalne kulturne i prirodne baštine.
2. Stvoriti preduvjete za razvoj kvalitetne i raznovrsne turističke ponude,
povećati turističku atraktivnost destinacije.

AKTIVNOSTI:

• Poboljšanje postojećih i razvoj novih i održivih turističkih sadržaja i usluga
• Poticanje razvoja smještajnih kapaciteta i ugostiteljske ponude

NOSITELJ:

Općina Pušća, Turistička zajednica Zagrebačke županije, poljoprivredna
gospodarstva
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OČEKIVANI
REZULTATI:

Očekivani rezultati ove mjere prema navedenim ciljevima mjere su:
1. Očuvana, oživljena i promovirana prirodna i kulturna baština Općine Pušća
i povećan broj dolazaka turista
2. Razvijeni novi turistički sadržaji, povećana razina kvalitete i raznovrsnosti
turističke ponude; povećan broj kvalificiranog kadra u turizmu; povećan broj
smještajnih kapaciteta na području općine.

INDIKATORI:

• Broj organiziranih turističkih manifestacija
• Broj izgrađenih objekata za smještaj turista

RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.

4.2. Mjere za poboljšanje kvalitete života stanovništva Općine kroz unaprjeđenje
infrastrukture i zaštite okoliša
PRIORITET 2.

POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIŠTVA
OPĆINE KROZ UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE I
ZAŠTITE OKOLIŠA

MJERA 2.1.

Razvoj energetske učinkovitosti, samodostatnosti i zaštita prirodnih
resursa

CILJ MJERE:

Postoji više ciljeva/svrhe ove mjere:
1. Stvoriti infrastrukturne i institucionalne uvjete koji će omogućiti
kvalitetno gospodarenje otpadom
2. Povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje upotrebe
fosilnih goriva i njegovog utjecaja na okoliš, poticanje korištenja i
razvoja novih tehnologija.
3. Senzibilizirati javnost o održivom razvoju i zaštiti okoliša te
integriranju načela u svakodnevni život, na taj način smanjiti količinu
otpada u nastajanju.

AKTIVNOSTI:

• Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
• Adaptacija i obnova javnih objekata u svrhu povećanja
energetske učinkovitosti
• Edukacija stanovništva o zaštiti okoliša i njegovim upravljanjem i
energetskoj učinkovitosti

NOSITELJ:

Općina Pušća, poslovni subjekti
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OČEKIVANI
REZULTATI:

Očekivani rezultati ove mjere prema navedenim ciljevima mjere su:
1. Moderniziran i održiv sustav zbrinjavanja otpada, unaprjeđena razina
zaštite okoliša
2. Veća energetska održivost i učinkovitost na području Općine, posebno
u zgradama javnog i privatnog sektora te sukladno tome smanjenje
potrošnje energije
3. Smanjeno zagađenje okoliša, smanjena količina ukupnog otpada,
povećan udio recikliranja otpada na području općine.

INDIKATORI:

• Broj nabavljenih kontejnera i kanta za zbrinjavanje otpada
• Broj provedenih aktivnosti u svrhu podizanja razine svijesti
stanovništva o važnosti zaštite okoliša, razvrstavanju otpada te o
prednostima korištenja OIE
• Broj izgrađenih građevina za gospodarenje posebnim kategorijama i
vrstama otpada

RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.

PRIORITET 2.

POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIŠTVA
OPĆINE KROZ UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE I
ZAŠTITE OKOLIŠA

MJERA 2.2.

Razvoj komunalnog gospodarstva i prometne infrastrukture

CILJ MJERE:

Postoji više ciljeva/svrhe ove mjere:
1. Izgraditi novu i održavati postojeću komunalnu infrastrukturu.
2. Povećati kvalitetu života stanovnika i razinu sigurnosti u cestovnom
prometu, izgraditi i obnoviti nogostupe, uspostaviti međusobno povezanu
i funkcionalnu mrežu biciklističkih staza. Podići standard cestovne
infrastrukture te osigurati veću sigurnost u prometu

AKTIVNOSTI:

• Izgradnja kanalizacijske mreže sa sustavom pročišćavanja
• Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe
• Proširenje/uređenje groblja i mrtvačnica
• Izgradnja novih i modernizacija postojećih prometnica
• Izgradnja biciklističke staze

NOSITELJ:

Općina Pušća

OČEKIVANI
REZULTATI:

Povećan standard infrastrukturnog sustava Općine, unaprjeđena
prometna, javna i komunalna infrastruktura Općine.

INDIKATORI:

• Broj km rekonstruiranog vodoopskrbnog sustava
• Broj kućanstava priključenih na sustav odvodnje
• Broj km izgrađene biciklističke staze

RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.
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PRIORITET 2.

POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIŠTVA
OPĆINE KROZ UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE I
ZAŠTITE OKOLIŠA

MJERA 2.4.

Proširenje i obnova društvene infrastrukture

CILJ MJERE:

Postoji više ciljeva/svrhe ove mjere:
1. Unaprijediti društvenu infrastrukturu Općine, poboljšati društveni
život stanovnika, stvoriti adekvatne prostorne i tehničke uvjete za rad
organizacija civilnog društva i ostalih.
2. Osigurati najmlađim stanovnicima Općine adekvatne uvjete te
kvalitetna i sigurna mjesta za igru i druženje.

AKTIVNOSTI:

• Profiliranje terena, urbano uređenje, izrada podloge, ograđivanje
igrališta, opremanje dječjih igrališta spravama i elementima za igru
• Unapređenje kapaciteta i kvalitete sportsko-rekreacijskih sadržaja i
infrastrukture

NOSITELJ:

Općina Pušća

OČEKIVANI
REZULTATI:

Očekivani rezultati ove mjere prema navedenim ciljevima mjere su:
1. Unaprijeđena postojeća i izgrađena nova infrastruktura za bavljenje
sportom i rekreacijom te dostupnost sportskih i rekreacijskih sadržaja svim
zainteresiranim građanima i turistima
2. Očuvana i održavana dječja igrališta, poboljšana kvaliteta života
najmlađih stanovnika Općine Pušća.

INDIKATORI:

• Broj izgrađenih/uređenih dječjih igrališta
• Broj nabavljene opreme za dječja igrališta

RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.

4.3. Mjere za razvoj lokalne zajednice i rast standarda kvalitete života
PRIORITET 3.

RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE I RAST STANDARDA
KVALITETE ŽIVOTA

MJERA 3.1.

Podizanje društveno – socijalnog standarda i zdravstvene
sigurnosti

CILJ MJERE:

Postoji više ciljeva/svrhe ove mjere:
1. Unaprijediti postojeće socijalne usluge i razviti nove oblike pomoći
socijalno ugroženim skupinama
2. Marginaliziranim skupinama stanovnika sa područja Općine Pušća
pružiti mogućnost stvaranja jednakih uvjeta kao što imaju ostali
stanovnici. Kako bi se postigao cilj potrebno je stanovnike zainteresirati,
okupiti, educirati i potaknuti na uključivanje u svakodnevni život
zajednice.
3. Osigurati veću dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga.
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AKTIVNOSTI:

▪ Razvoj programa socijalne uključenosti za ranjive skupine stanovništva
• Povećanje kapaciteta (materijalnih i ljudskih) za adekvatno pružanje
zdravstvenih usluga
• Razvijanje oblika izvaninstitucionalnih programa za socijalno ugrožene
skupine (pomoć u kući, njega u kući, patronaže i sl.)
• Poticanje socijalne zaštite obitelji, starijih i nemoćnih kroz program
potpore

NOSITELJ:

Općina Pušća, Centar za socijalnu skrb, Zagrebačka županija

OČEKIVANI
REZULTATI:

Očekivani rezultati ove mjere prema navedenim ciljevima mjere su:
1. Unaprijeđen sustav socijalne zaštite, unaprijeđena kvaliteta života
starijima i nemoćnima, osobama s invaliditetom, obiteljima i mladima,
poboljšani uvjeti pružanja socijalnih usluga.
2. Razvijene nove aktivnosti i programi koji će ojačati socijalnu
uključenost i integraciju socijalno osjetljivih skupina, odnosno smanjenje
i preveniranje socijalne isključenosti istih.
3. Poboljšanje zdravstvene infrastrukture, zdravstvenog stanja i kvalitete
života stanovništva Općine Pušća

INDIKATORI:

• Broj učenika i studenata kojima je sufinanciran prijevoz
• Broj socijalno ugroženih obitelji koji primaju donaciju Općine
• Broj korisnika koji primaju financijska sredstva za ogrjev od Općine

RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.

PRIORITET 3.

RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE I RAST STANDARDA
KVALITETE ŽIVOTA

MJERA 3.2.

Razvoj civilnog društva i socijalne uključenosti

CILJ MJERE:

Postoji više ciljeva/svrhe ove mjere:
1. Unaprjeđenje rada organizacija civilnog društva i jačanje međusobne
suradnje na temelju koje Općina stvara visoku vrijednost društvenog
povjerenja koje je osnova za učinkovitiju pripremu, donošenje i provedbu
lokalnih javnih politika razvoja Općine.
2. Razvoj novih modela suradnje i umrežavanja organizacija civilnoga
društva koje svojim djelovanjem izravno pridonose društvenom razvoju i
uključivanju građana u procese oblikovanja javnih politika.
3. Jačanje socijalne uključenosti osoba u nepovoljnom položaju

AKTIVNOSTI:

• Jačanje osposobljenosti udruga za upravljanje EU i nacionalnim
projektima/programima
• Poticanje umrežavanja i suradnje organizacija civilnog društva
• Organiziranje edukativnih radionica za povećanje zapošljivosti i
jačanje socijalne uključenosti djece i mladih

NOSITELJ:

Općina Pušća, udruge
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OČEKIVANI
REZULTATI:

Očekivani rezultati ove mjere prema navedenim ciljevima mjere su:
1. Veća aktivnost i profesionalnost u radu OCD-a, veći doprinos OCD-a
razvoju Općine Pušća
2. Razvijeni modeli suradnje između OCD-a na lokalnoj, nacionalnoj i
međunarodnoj razini s ciljem razmjene iskustava, znanja i pružanja
pomoći u provedbi aktivnosti udruga, razvijeni novi programi/projekti i
aktivnosti udruga.
3. Razvijena socijalna osjetljivost u Općini, potaknuta međugeneracijska
solidarnost, poboljšana kvaliteta života socijalno ugroženih skupina.

INDIKATORI:

• Broj organiziranih edukativnih radionica za povećanje zapošljivosti i
jačanje socijalne uključenosti djece i mladih
• Broj udruga registriranih na području Općine

RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.

PRIORITET 3.

RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE I RAST STANDARDA
KVALITETE ŽIVOTA

MJERA 3.3

Kvalitetna infrastruktura i sadržaji u sustavu odgoja i obrazovanja

CILJ MJERE:

Unaprijediti odgojno-obrazovnu infrastrukturu i kvalitetu rada odgojnoobrazovnih institucija kako bi bile u mogućnosti zadovoljiti pedagoške
standarde, odgovoriti potrebama djeteta, pridonijeti stjecanju novih znanja
i vještina te promjenama na tržištu rada.

AKTIVNOSTI:

• Rekonstrukcija i opremanje postojećih odgojno-obrazovnih ustanova
prema pedagoškim standardima i po mjeri djeteta
• Razvoj inovativnih programa u vrtićima i školama
• Nabava nove opreme i didaktičkog materija

NOSITELJ:

Općina Pušća, osnovna škola

OČEKIVANI
REZULTATI:

Poboljšana kvaliteta predškolskog i osnovnog obrazovanja, kvalitetnija
ponuda programa za djecu prema iskazanim potrebama i interesima.

INDIKATORI:

• Broj upisane djece u vrtić
• Broj upisane djece u osnovnu školu
• Broj nove opreme/didaktičkog materijala u predškolskom i
osnovnoškolskom obrazovanju

RAZDOBLJE
PROVEDBE:

2021.-2025.
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5. Doprinos mjera ciljevima UN – ovog Programa za održivi razvoj do
2030. godine
U ovome poglavlju prikazan je doprinos mjera ciljevima iz Programa UN-a za održivi razvoj
do 2030. godine (SDG).
DOPRINOS CILJU UN – ovog PROGRAMA ZA
ODRŽIVI RAZVOJ DO 2030. GODINE

NAZIV MJERE
1.

Mjera: Razvoj poduzetničke i SDG 8
investicijske klime na
Promicati ravnomjeran, uključiv i održiv gospodarski
području općine
rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za
sve
Doprinos SDG-u 8: Ovom mjerom Općina Pušća želi
pridonijeti povećanju mogućnosti za rast poduzeća i lakše
pokretanje novih poduzeća, poboljšati i pokrenuti nove
programe za potporu poduzetnicima i tako povećati zaposlenje
na području Općine. Općina će promovirati razvojno
orijentirane politike koje podržavaju proizvodne aktivnosti,
stvaranje pristojnih poslova, poduzetništvo, kreativnost i
inovativnost, te poticati osnivanje i rast malih i srednjih
poduzeća, između ostalog i kroz pristup financijskim
uslugama.
SDG 9
Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i
održivu industrijalizaciju i poticati inovacije
Doprinos SDG-u 9: Ovom mjerom Općina želi i povećati
primjenu inovacija i novih tehnologija u poslovanju obzirom
da se one smatraju ključnim čimbenikom rasta i razvoja
poduzeća.

2.

Mjera: Povećanje
inovativnosti i
konkurentnosti
poljoprivredne proizvodnje

SDG 2
Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i bolju
prehranu te promicati održivu poljoprivredu
Doprinos SDG-u 2: Ovom mjerom Općina Pušća želi osigurati
infrastrukturne pretpostavke za razvoj poljoprivrednih
djelatnosti, smanjiti negativne učinke poljoprivredne
proizvodnje na okoliš i povećati poljoprivredne parcele.
Također, poticanjem ekološke poljoprivredne proizvodnje
Općina će unaprijediti kvalitetu života i održivi gospodarski
razvitak općine, jačati konkurentnost poljoprivrednih
proizvoda i proizvođača.

3.

Mjera: Osnaživanje
turističkih potencijala

N/P
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4.

Mjera: Razvoj energetske
učinkovitosti,
samodostatnosti i zaštita
prirodnih resursa

SDG 7
Osigurati financijski dostupnu, pouzdanu, održivu i
modernu energiju za sve
Doprinos SDG-u 7: Ovom mjerom Općina Pušća želi kroz
povećanje udjela obnovljivih izvora energije smanjiti upotrebu
fosilnih goriva i njegovog utjecaja na okoliš i poticati
korištenje i razvoj novih tehnologija.
SDG 12
Osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnje
Doprinos SDG-u 12: Ovom mjerom, Općina želi i stvoriti
infrastrukturne i institucionalne uvjete koji će omogućiti
kvalitetno gospodarenje otpadom. Također, želi i
senzibilizirati javnost o održivom razvoju i zaštiti okoliša te
integriranju načela u svakodnevni život, na taj način smanjiti
količinu otpada u nastajanju.
SDG 11
Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima,
otpornima i održivima
Doprinos SDG-u 11: Ovom mjerom Općina želi i smanjiti
negativan utjecaj na okoliš, s posebnom pažnjom na kvalitetu
zraka i gospodarenje otpadom na lokalnoj i drugim razinama.

5.

Mjera: Razvoj komunalnog
gospodarstva i infrastrukture

SDG 6
Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodama te
zdravstvene uvjete za sve
Doprinos SDG-u 6: Ovom mjerom Općina Pušća želi kroz
dovršetak rekonstruiranja sustava vodoopskrbe i izgradnje
sustava odvodnje i pročišćavanja komunalnih i industrijskih
voda unaprijediti, očuvati i održivo koristiti vodne resurse,
postići gospodarski opravdani stupanj zaštite stanovništva i
materijalnih sredstava

6.

Mjera: Unaprjeđenje
prometne infrastrukture

SDG 9
Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i
održivu industrijalizaciju i poticati inovacije
Doprinos SDG-u 9: Ovom mjerom Općina Pušća želi
poboljšati kvalitetu i stanje postojeće prometne infrastrukure i
izgraditi novu infrastrukturu te tako utjecati na ravnomjeran
razvoj cijele Županije, omogućiti bolju prometnu povezanost
Općine sa ostatkom Županije, ali i Hrvatske. Također, cilj je
osigurati veću sigurnost u prometu i povećati kvalitetu života
stanovnika.
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7.

Mjera: Proširenje i obnova
društvene infrastrukture

SDG 11
Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima,
otpornima i održivima
Doprinos SDG-u 11: Ovom mjerom Općina Pušća želi
unaprijediti društvenu infrastrukturu Općine, poboljšati
društveni život stanovnika, stvoriti adekvatne prostorne i
tehničke uvjete za rad organizacija civilnog društva i ostalih.
Nadalje, želi unaprijediti infrastrukturne uvjete za sport i
rekreaciju građana kao i turista te ponuditi kvalitetan sportskorekreativan sadržaj te osigurati najmlađim stanovnicima
Općine adekvatne uvjete te kvalitetna i sigurna mjesta za igru
i druženje.

8.

Mjera: Podizanje društveno –
socijalnog standarda i
zdravstvene sigurnosti

SDG 3
Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi
svih starosnih skupina
Doprinos SDG-u 3: Općina Pušća ovom mjerom želi osigurati
veću dostupnost i kvalitetu zdravstvenih i socijalnih usluga.

9.

Mjera: Razvoj civilnog
društva i socijalne
uključenosti

10.

Mjera: Kvalitetna
infrastruktura i sadržaji u
sustavu odgoja i obrazovanja

N/P

SDG 4
Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati
prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima
Doprinos SDG-u 4: Ovom mjerom Općina Pušća želi
unaprijediti odgojno-obrazovnu infrastrukturu i kvalitetu rada
odgojno-obrazovnih institucija kako bi bile u mogućnosti
zadovoljiti pedagoške standarde, odgovoriti potrebama
djeteta, pridonijeti stjecanju novih znanja i vještina te
promjenama na tržištu rada.
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6. Okvir za praćenje i izvještavanje o provedbi Programa
Praćenje provedbe ovoga programa organizirano je sukladno odredbama Zakona o sustavu
strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH. Kako bi se osigurala što učinkovitija provedba
Programa iznimno je važno kontinuirano pratiti, vrednovati i izvještavati o provedbi iste. Kroz
proces kontinuiranog praćenja prikupljaju se ostvareni pokazatelji provedbe Programa koji
prikazuju napredak realizacije planiranih aktivnosti u odnosu na željene ishode, potrebne
resurse i predviđene rokove.
Praćenje i izvještavanje o provedbi Programa odvijat će se kontinuirano tijekom čitavog
razdoblja na koje se Program odnosi. Jedinica lokalne samouprave polugodišnje i godišnje
izvješćuje putem lokalnog koordinatora, kojeg određuje izvršno tijelo jedinice lokalne
samouprave, regionalnog koordinatora i Koordinacijsko tijelo o provedbi provedbenog
programa. Prva izvješća o provedbi Programa podnose se do 31. siječnja 2022. godine. U okviru
sustava praćenja i izvještavanja o provedbi, nadležni upravni odjel Općine koordinirat će među
ostalim upravnim odjelima i ustrojstvenim jedinicama Općine, prikupljanje, obradu, analizu i
pohranu informacija, podataka i pokazatelja, te na osnovu istih izraditi izvješće.
Izvješće o provedbi Programa sadržavat će prikaz utrošenih financijskih sredstava odnosno
realizacije definiranih strateških ciljeva, prioriteta i mjera. Sastavni dio izvješća sadržavat će i
prikaz izvršenja kapitalnih razvojnih projekata planiranih Strateškim programom razvoja
Općine Pušća za predmetno razdoblje s informacijama o utrošenim sredstvima, izvorima
njihova financiranja, ostvarenim rezultatima provedbe istih, te doprinos njihova ostvarenja
pojedinom strateškom cilju/prioritetu/mjeri.

Prilog 1. Terminski plan provedbe mjera i okvir za praćenje
Xls tablica.
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