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Razgovor s načelnicom Općine Pušća Anđelom Cirkveni
Načelnica Općine Pušća Anđela Cirkveni o situaciji u Općini
Pušća i planovima za budućnost
Prva osoba Općine Pušća već godinama je načelnica
Anđela Cirkveni. Brojni projekti su iza nje, žena prepuna
iskustva u političkim utakmicama od kojih je brojne dobila,
a danas još uvijek puna elana i želje da za svoju Pušću
napravi dodatne iskorake. Iako još nije odlučila hoće li u
utakmicu za još jedan mandat, zapitali smo ju kako gleda
na proteklo vrijeme.
Prošla godina je u svakom pogledu posebna, a to najbolje
svjedoči ova situacija s pandemijom COVID 19. Imam dosta
iskustva u ovom poslu, iako u početku nisam vjerovala da
bi mogla ovako dugo ostati na ovoj poziciji. Kad sam došla
na mjesto načelnice Općine Pušća bili smo pri dnu po
indeksu razvijenosti, a danas je Općina Pušća u 7.
kategoriji. To je dobro za mještane jer znači da imaju
odličnu komunalnu opremljenost i kvalitetan standard, ali
je loše za nas koji se borimo za dodatne izvore financiranja jer se bespovratno financiraju samo jedinice ispod pete kategorije razvijenosti.
Slikovito rečeno, od 555 općina mi smo na 108 mjestu po razvijenosti. Ako bi rezimirala kompletno vrijeme koje sam provela na ovom
mjestu, svakako mogu biti zadovoljna ostvarenim rezultatima, ali sigurno da smo još daleko od svega onog što si mi želimo, a vjerujem da bi
stanovnicima općine Pušća bilo od pomoći. Naravno da te zasluge ne mogu pripisivati sebi nego svim mještanima i gospodarstvenicima naše
općine koji vrijedno privređuju i osiguravaju općinske prihode, ali i općinskim vijećnicima koji Općinu Pušća dižu iznad politikantstva.
Završili smo jednu od najzahtjevnijih godina koje pamtimo. Možete li sada prokomentirati cijelu godinu i moguće pogreške koje su se radile.
Bi li sada, kad bi mogli ponovno, neke stvari odradili drugačije i je li ova kriza iznjedrila neke pozitivne stvari?
Ima u krizama prilika za iskorake i svi su se morali nekako prilagoditi. Velika prilagodba je rad od kuće iako smo mi u Općini cijelo vrijeme na
radnom mjestu. Možda su djelomično zakinuti mještani jer se većina poslova odvijala digitalno, ali to je danas trend i jedan od vidova
napretka. Naravno, bili smo na raspolaganju i onima koji nisu uhvatili korak s novim tehnikama, a njima smo i dalje na raspolaganju. Je li se
moglo drugačije? Nikome ovo nije po volji, mi smo društvena bića i izolacija nam dodatno podiže depresivnost.
Jesu li i koji planirani projekti u prošloj godini odgođeni radi utjecaja COVID 19 pandemije?
Iz planova smo morali maknuti rekonstrukciju Jugovečke ulice jer Ministarstvo regionalnog razvoja nije raspisalo natječaj pa nismo mogli ni
ostvariti financiranje. Smanjili smo i planirane dotacije našim udrugama koje nisu radile tijekom godine, a možda nam je najviše žao
zaustavljenog projekta ŠRC-a Pušća. Projekti su gotovi, prošli smo na dijelu natječaja, ali od finalizacije posla i potpisa ugovora odvojio nas je
COVID 19. Očekujemo da ove godine bude sve nastavljeno te da će ta investicija vrijedna 12 milijuna kuna doći u Općinu Pušća. Pomaknuli
smo i energetsku obnovu društvenog doma za ovu godinu i vjerujem da će to biti tako i realizirano.
Koje projekte iz prošle godine možete izdvojiti kao realizirane unatoč svim teškoćama?
Posebno smo zadovoljni što je završen projekt rekonstrukcije Ulice Stanišakov jarek. Više od milijun kuna uloženo je u vodovod i asfalt, u
Zagrebačkoj ulici smo proširili javnu rasvjetu, a posebno smo zadovoljni završetkom projekta rekonstrukcije Vatrogasnog doma u Mariji
Magdaleni. Sredstvima Općine Pušća, Zagrebačke županije i samog DVD-a Marija Magdalena osigurali smo kvalitetan i funkcionalan prostor
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našim vrijednim vatrogascima. Isto tako završen je i poslovni edukatorij u podrumu naše općinske zgrade koji će biti multi funkcionalni
prostor, a pogodan je za književne večeri, izložbe ili manje seminare. Naravno, najviše nas veseli projekt dogradnje škole, ali očekujemo
dovršetak tog projekta iduće godine.
Dograđuje se škola i mnogo je toga u školi postala besplatno za roditelje, završeno je uređenje edukatorijuma, neka klizišta su sanirana,
vodovodna mreža rekonstruirana u nekim ulicama, neke prometnice su rekonstruirane… Sigurno već sada postoje planovi za ovu godinu, ali
i za cijeli mandat?
Planova i projekata imamo pregršt, ali pitanje je hoćemo li osigurati sredstva za njihovo financiranje. Mi nikad ne želimo planirati proračun s
nerealnim očekivanjima, ali ono što je za ovu godinu vrlo izgledno je gradnja biciklističke staze od Zaprešića do Pušće u dužini osam
kilometara, a odobreno je financiranje izgradnje sjenice s igralištem u vrijednosti gotovo 250 tisuća kuna, a kreće i projekt „Učenjem do
posla“ u vrijednosti preko 1,2 milijuna kuna. Naravno, jedan od najvećih projekata, koji počinje u svibnju, je gradnja kanalizacije u sklopu
projekta Aglomeracija Zaprešić vrijednosti preko 20 milijuna kuna. Mi smo kao Općina Pušća projekte kanalizacije započeli još prije desetak i
više godina, izgradili smo dio magistralnih vodova u dužini od skoro 6 kilometara i projektirali velik dio mreže, ali promjena zakona o vodama
nas je zaustavila, a sada ponovno krećemo u realizaciju u zajednici gotovo svih općina i Grada Zaprešića s našeg područja. Planirano je da
radovi budu dovršeni 2024. godine, a tada bi oko 80 posto naših domaćinstava trebalo biti spojeno na odvodnju. Do tada ćemo, ponovno svi
zajedno iz zaprešićkog kraja, ulagati u sanaciju postojećeg i gradnju novog odlagališta otpada u Zaprešiću, a vjerujem da će vrijeme koje je
pred nama iznjedriti i nove projekte.
Lokalni izbori su u svibnju. Godinama ste na čelu Općine Pušća koja je u tom razdoblju ostvarila brojne rezultate i zaslužila epitet mjesta za
život i uživanje. Planirate li se ponovno kandidirati? Očekujete li koaliciju ili samostalni izlazak?
Za kandidaturu na ovim izborima još nisam donijela odluku. Dugo sam u ovom poslu koji čovjeka troši i iscrpljuje, a kad osjetim da više ne
mogu davati više od očekivanja onda ću se povući. Za sada još odvagujem opcije, želja mi je da ostvarimo još neke značajne projekte na
području naše općine, tako da ću odluku donijeti narednih dana. A gledajući političku strukturu koja je i do sada djelovala kroz općinsko
vijeće, moram istaknuti kako nitko nije politizirao, već se radilo na boljitku Pušće. Bez obzira na ishod izbornih rezultata, a nadam se da bude i
mladih ljudi u vijeću, neka nam svima bude u cilju Pušća a ne osobna promocija, za ostvarenje cilja neka koriste politiku, a ne da politiku
koriste za osobnu promociju.
Kako komentirate najavljene reforme u lokalnoj upravi i samoupravi i mislite da je to dobar smjer?
Gledajući Općinu Pušća, taj smjer koji se predlaže je potpuno promašen. Govori se o financijskim uštedama od stotinu milijuna na razini
države, neke analize su pokazale da to neće biti više od trideset milijuna, a na našoj općini to će biti zanemarivo jer zamjenica nema plaću, a
općinski vijećnici imaju simboličnu naknadu po svakoj sjednici. S druge strane, smanjivanje broja općina jednako je pogubno za one koji rade
kvalitetno kao i za one koji rade loše. Mi, da nismo bili općina, nikad ne bi izgradili ovo što danas imamo. Jednom smo bili sastavni dio općine
Zaprešić i teško je bilo osigurati osnovne potrebe za razvoj našeg područja. Ako i ima onih koji bespotrebno troše, to bi trebalo rješavati
individualno, a ja sam za to da ostane kako je. Bolje prvi u selu, nego zadnji u gradu.
Vaš komentar poteza koje vuče Nacionalni stožer u proljeće prošle godine i sada? Mislite li da su zimske mjere još uvijek blage, čak i
zakašnjele? Kakva su vaša očekivanja od ove godine glede pandemije?
Ja sam za poštivanje odluka koje donosi stožer, a moguće je da su nekad mjere bile pogrešno tempirane ili usmjerene. Ako pak pogledamo
realno, teško je bilo u datim okolnostima odvagnuti svaki detalj, a nama svima drugima je bilo lakše sagledati utjecaj mjera samo na nas ili na
našu djelatnost. Ista mjera u manjim sredinama, poput naše općine, ponekad su bile prestroge dok negdje u gradovima nisu bile dovoljno
stroge. Nadamo se da će bolest tijekom godine posustati a mi se svi vratiti u normalu.
Možemo li ipak vidjeti svjetlo na kraju tunela?
Svakako se vidi svjetlo, a na svima je da radimo kvalitetno i odgovorno kako bi ga dosegnuli. Svima bi poželjela zdravlje, a svim mještanima
zahvaljujem na zajedničkoj suradnji tijekom proteklih godina. Razgovarao Dražen Mufić / Izvor: www.01portal.hr
www.pusca.hr
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ŠTO JE PRORAČUN U MALOM?

Proračun u malom je dokument čija je namjera prikazati Proračun Općine Pušća na jednostavan i razumljiv način. Proračun u
malom jedan je od načina i modela komunikacije transparentne i odgovorne općinske vlasti i građana. Čini najbolju praksu
otvorene komunikacije općinske uprave i građana. Proračun u malom ima još jednu ulogu, a to je edukacija građana o izgledu,
dijelovima Proračuna te iznosima i mjestima utroška sredstava općinskog proračuna.
Zašto je to bitno? U konačnici, najveće prihode proračuna čine sredstva prikupljena od svih građana, institucija i investitora u
Općini Pušća. Distribucijom Proračuna u malom na kućne adrese građana, ovaj temeljni financijski dokument Općine prestaje
biti samo tematika općinske vlasti, stručnih službi ili proračunskih korisnika, već postaje ono što je i njegov stvarni cilj: predmet
interesa građana i građanki svih dobnih, rodnih i socijalnih skupina.
Gdje saznati više?
Želite li doći do još preciznijih i potpunijih informacija o općinskom Proračunu, njegov potpuni sadržaj možete dobiti na:
︱ Web stranici Općine Pušća:
www.pusca.hr
︱ U tisku:
Službeni glasnik Općine Pušća
︱ Osobno:
Općina Pušća Jedinstveni upravni odjel
Adresa: Kumrovečka 109, 10294 Donja Pušća
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PLANIRANI PRIHODI OPĆINE PUŠĆA U 2021. GODINI
Prihodi Općine Pušća
Prihodi od porezai prireza
Prihodi od imovine
Državni proračun RH - opremanje dječjeg igrališta
Županijski proračun
Grad Zaprešić
TZ Grada Zaprešića
EU fondovi
Prihodi po posebnim propisima
APPRRR, LAG Sava

UKUPNO

2021.
6.745.000,00
2.150.587,56
22.318,50
1.363.463,26
110.000,00
3.000,00
1.099.740,00
11.000,00
200.866,50
11.705.975,82

www.pusca.hr
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PLANIRANI RASHODI OPĆINE PUŠĆA U 2021.
Vrsta rashoda Iznos
OPĆINSKO VIJEĆE
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV
KULTURNO TURISTIČKI CENTAR PUŠĆA
UČENJEM DO POSLA
ŠKOLSKE SPORTSKE UDRUGE
OTKUP ZEMLJIŠTA
JAVNA RASVJETA
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
JAVNI RED, SIGURNOST, VATROGASTVO, CZ
SUFINANCIRANJE - ŠPORT, KULTURA, RELIGIJA
BOŽIĆNI SAJAM I IZLOŽBA RAKIJA
OSNOVNO ŠKOLSKI PROGRAMI
POLJOPRIVREDA
Izgradnja i opremanje DJEČJA IGRALIŠTA
SALAMIJADA, ŠPEKIJADA, VINOLOGIJA
UKUPNO:

193.300,00
1.279.179,50
3.111.500,00
1.647.890,13
1.097.000,00
572.482,19
1.212.240,00
5.000,00
50.000,00
609.375,00
723.509,00
280.000,00
258.000,00
149.000,00
187.000,00
28.000,00
292.500,00
10.000,00
11.705.975,82

OPĆINA PUŠĆA

www.pusca.hr
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Sufinanciranje - zdravstvo, socijalna skrb,
šport, kultura i religija
Vrsta rashoda

POMOĆ KUĆANSTVIMA - STANOVANJE

INVALIDITET

PREHRANA UČENIKA - ŠKOLSKA KUHINJA

PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA

Iznos kn

5.000,00

Vrsta rashoda

Iznos kn

NK PUŠĆA

100.000,00

KUD PUŠĆA

80.000,00

UDRUGA ŽENA PUŠĆA

5.000,00

MATICA HRVATSKA

2.000,00

UDRUGA UMIROVLJENIKA PUŠĆA

1.000,00

43.659,00

214.500,00

160.000,00

OPREMA ZA NOVOROĐENČAD

39.000,00

CRVENI KRIŽ

30.000,00

POMOĆ UMIROVLJENICIMA I SOCIJALNO
UGROŽENOM STANOVNIŠTVU

35.000,00

UDRUGA BRANITELJA PUŠĆA

17.000,00

12.350,00

POLITIČKE STRANKE

OGRJEV

13.300,00

LOVAČKO DRUŠTVO "FAZAN"

3.000,00

TAEKWONDO KLUB PUŠĆA

10.000,00

JUDO KLUB PUŠĆA

10.000,00

UKUPNO:

271.300,00

JAVNI PRIJEVOZ (umirovljenici i stariji od 65 god.)

204.000,00

FINANCIRANJE POŠTARINE NKN, NUV i NGR

10.000,00

UKUPNO:

723.509,00

Rebalans proračuna je izmjena proračunskih iznosa odnosno njihovo smanjenje i/ili povećanje u odnosu na plan proračuna donesen na
početku kalendarske godine. Do rebalansa dolazi kad se tijekom proračunske godine povećaju rashodi i izdaci, odnosno smanje prihodi i
primici, pa se proračun mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i
izdataka.
Izvršenje proračuna je ostvarenje iznosa predviđenih planom i u realnosti razlikuje se od plana proračuna, a da bi se pojasnila razlika
između planiranih i ostvarenih iznosa, Općinskom vijeću podnosi se u propisanom sadržaju izvješće o izvršenju proračuna i to nakon
završetka polugodišta i fiskalne godine.
Uz svaki proračun donosi se i Odluka o izvršavanju proračuna za tu fiskalnu godinu, kao provedbeni propis kojim se određuju pravila
odnosno uređuje način postupanja u procesu izvršavanja proračuna (način izvršavanja proračuna, upravljanje financijskom i
nefinancijskom imovinom, opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih i vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih
sredstava, pojedine ovlasti načelnice i ostalih izvršnih tijela u procesu izvršavanja i dr.).
Tri su glavne funkcije proračuna: - prikazuje najvažnije ciljeve Općine u fiskalnom razdoblju - služi kao instrument kojim se utječe na
ekonomsko stanje lokalnog okruženja - služi kao sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava.
www.pusca.hr
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PROGRAMI POTREBA U KULTURI, ŠKOLSTVU, PREDŠKOLSKOM ODGOJU I VATROGASTVU
PROGRAM POTREBA U KULTURI
Obilježavanje Dana Općine
Poljoprivredni božićni sajam
Obilježavanja dana Sv. Nikole
Salamijada, špekijada i vinologija
Tekuća donacija KUD Pušća
Tekuća donacija Ogranak matice Hrvatske

256.173,00 kuna
20.000,00 kuna
134.173,00 kuna
10.000,00 kuna
10.000,00 kuna
80.000,00 kuna
2.000,00 kuna

ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ

1.289.000,00 kuna

Sufinanciranje produženog boravka učenika
Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću
Mala škola
Stipendije učenicima i studentima
Nabavka udžbenika
Sufinanciranje škole u prirodi
Sufinanciranje škole plivanja - OŠ
Sufinanciranje školske sportske udruge
SPORT

123.000,00 kuna

Tekuća donacija NK Pušća
Tekuća donacija Teakwondo klub Plamen Pušća
Tekuća donacija Judo klub Pušća
Tekuća donacija Lovačko društvo Fazan

100.000,00 kuna
10.000,00 kuna
10.000,00 kuna
3.000,00
SOCIJALNA SKRB
Oprema novorođenčad
Sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata
Sufinanciranje prehrane učenika TO
Radionica za djecu s posebnim potrebama
Pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženom stanovništvu
kuna
Naknade građanima u naravi
Naknada za ogrjev
Subvencija javni prijevoz, stariji od 65. god.
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149.000,00 kuna
1.000.000,00 kuna
15.000,00 kuna
80.000,00 kuna
2.000,00 kuna
17.000,00 kuna
21.000,00 kuna
5.000,00 kuna

731.866,00 kuna
39.000,00 kuna
160.000,00 kuna
214.500,00 kuna
38.659,00 kuna
35.000,00
10.000,00 kuna
12.350,00 kuna
204.000,00 kuna

VATROGASTVO

280.000,00 kuna

- program javnih potreba u okviru vatrogasne i civilne zaštite temelji se na
odredbama Zakona o vatrogastvu i Zakona o sustavu civilne zaštite
Tekuće donacije DVD Marija Magdalena
Civilna zaštita
Sustav zapovjedanja u kriznim situacijama COVID-19

215.000,00 kuna
35.000,00 kuna
30.000,00

CRVENI KRIŽ
30.000,00 kuna
- program javnih potreba u okviru Crvenog križa
temelji se na zakonu o Crvenom križu
Tekuća donacije u novcu - Crveni križ Zaprešić
30.000,00 kuna

OPĆINA PUŠĆA

www.pusca.hr

UDRUŽENJE GRAĐANA

36.300,00 kuna

Tekuće donacije političkim strankama

13.300,00 kuna

Tekuće donacije Udruga žena Pušća
5.000,00 kuna
Tekuća donacija Udruga umirovljenika Općine Pušća

1.000,00 kuna

OPĆINA PUŠĆA

OPĆINA PUŠĆA

OPĆINA PUŠĆA

OPĆINA PUŠĆA

OPĆINA PUŠĆA

www.pusca.hr

www.pusca.hr

www.pusca.hr

www.pusca.hr

www.pusca.hr

www.pusca.hr
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PROGRAMI GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021.
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1.
Redni
broj
1.
Ukupno
2.
Redni
broj
1.
2.
Ukupno
3.
Redni
broj
1.
2.

Nerazvrstane ceste
Komunalna infrastruktura

Planirana
vrijednost
30.000,00
30.000,00

Evidentiranje NC

Kanalizacija
Komunalna infrastruktura

Planirana
vrijednost
130.000,00
477.667,00
607.667,00

EU projekti, Aglomeracija Zaprešić, odvodnja
Početak radova, EU projekti, Aglomeracija Zaprešić

Vodovod
Komunalna infrastruktura
Rekonstrukcija vodovoda (Kumrovečka cesta-Kupinska ulica, Donja Pušća)
Projektna dokumentacija (Vodosprema Pušća-Milić Selo;samo tlačni od
crpilišta Šibice do postojeće i novoizgrađene vo
d ospreme Laduč)

Ukupno

50.000,00

4.
Redni
broj
1.
2.
Ukupno

Groblje
Komunalna infrastruktura

5.
Redni
broj
1.
Ukupno

Zbrinjavanje otpada
Komunalna infrastruktura

6.
Redni
broj
1.
Ukupno

Javna rasvjeta
Komunalna infrastruktura

Općina Pušća - mjesto poželjno za život!

Planirana
vrijednost
87.000,00
150.000,00
237.000,00

Izgradnja nova grobna mjesta
Ograda groblje

Planirana
vrijednost
300.000,00
300.000,00

Sanacija i izgradnja odlagališ
t a Novi Dvori u Zaprešiću

Planirana
vrijednost
54.512,50
54.512,50

Dogradnja javna rasvjeta (led lampe)

UKUPNO PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 20
21. GODINI:
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Planirana
vrijednost
40.000,00
10.000,00

1.279.179,50 kn

PROGRAMI GRADNJE OSTALIH KAPITALNIH OBJEKATA U 2021. GODINI
1.

Kulturno turistički centar Pušća
EO zgrade i dodatna ulaganja

572.482,19 kuna
572.482,19 kuna

2.

Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta
Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta

292.500,00 kuna
292.500,00 kuna

3.

Otkup zemljišta
Otkup zemljišta

50.000,00 kuna
50.000,00 kuna

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OPSEGA RADOVA U 2021.
1. Održavanje javnih površina:
·
·
·
·
·

pojačano čišćenje javnih površina uključujući i mjesno groblje osim javnih cesti tijekom
godine, prema potrebi;
čišćenje zelenih površina, košnja trave u parkovima, dječjim igralištima, mjesnom groblju
i dr.;
obnova i uređenje zelenila i obrezivanje stabala, prema potrebi uklanjanje i sječenje
grana na stablima;
uređivanje i šišanje živica na javnim površinama;
hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda.

2. Održavanja nerazvrstanih cesta:
·
·

·
·
·

1.537.890,13 kuna

Zimsko čišćenje i održavanje nerazvrstanih cesta
200.000,00 kuna
Popravak i održavanje NC (redovno i pojačano),
cestovne površine, nogostupa, potpornih zidova,
mostova, preasfaltiranja, košnja pojasa ceste, uklanjanje grmalja i raslinja,
sanacija udarnih rupa, ulegnuća, bankina, prekopa,
čišćenje putnih graba,
izmjena dotrajalih vodopropusnih cijevi i sl.
1.247.890,13 kuna
Sanacija klizišta
50.000,00 kuna
Cestovna signalizacija
20.000,00 kuna
Projektiranje troškovnici
20.000,00 kuna

3. Održavanja groblja
·

60.000,00 kuna

Rekonstrukcija vodovodne mreže

4. Javna rasvjeta
·

·
·

50.000,00 kuna
50.000,00 kuna
609.375,00 kuna

Popravak i redovito održavanje javne rasvjete, temeljem
Ugovora za obavljanje poslova izmjena dotrajalih elemenata
javne rasvjete.
10.000,00 kuna
Električna energija za javnu rasvjetu
140.000,00 kuna
Projekt Newlight, Ugovor o energetskom učinku
459.375,00 kuna

OPĆINA PUŠĆA
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11.

Kulturno - turistički centar
Kulturno – turistički centar u Pušći projekt je 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.

Projekt je vrijedan 10 milijuna kuna, a planirana je rekonstruirana i opremljena zgrada Kulturno - turističkog centra
kao svojevrsni multifunkcionalni prostor koji sadrži uređen i opremljen prostor knjižnice površine 211 metara
kvadratnih, zatim uređen i opremljen prostor površine 112 metara kvadratnih, uređeno i opremljeno prizemlje s
dvoranom, pozornicom, spremištem, garderobom i sanitarnim čvorovima površine 358 metara kvadratnih, uređen
kat centra površine 244 metara kvadratnih, kao i uređen turističko informativni centar površine 39 metara
kvadratnih te nabavljenu pokretnu pozornicu. Očekivano je kako će se projektom povećati broj članova,
prvenstveno djece, u udrugama za deset posto, broj posjetitelja će se uvećati za 30 posto, a zaposlit će se tri osobe,
odnosno voditelj centra, knjižničar i informatički djelatnik.
12.
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Stvaranje novih programa
Ciljane skupine projekta su članovi KUD-a Pušća, udruge koje djeluju na području općine, pružatelji turističkih usluga
te zaposlenici Općine.
-Provedbom projekta stvorit će se prostor za kulturne, sportske i edukativne sadržaje koji privlače lokalno
stanovništvo, posjetitelje i turiste u općinu, omogućuju prezentaciju kulturnih manifestacija te održavanje sportskih
događaja tijekom cijele godine. Želimo poticati stvaranje novih programa u kulturi i motivirati mještane, posebice
mlade na sudjelovanje u kulturnom i sportskom životu zajednice. Članovi KUD-a Pušća, udruga, Nogometnog kluba
Pušća imat će adekvatan prostor za aktivnosti, te će moći primati druga društva, udruge i klubove iz drugih općina
povodom organizacija manifestacija, a stvorit će se i uvjeti za povećanje broja članova. Turističko informativni centar
u sklopu projekta će biti središnja informativna točka za turiste koji posjećuju našu općinu te će time stvoriti
pozitivne učinke lokalnim poslužiteljima turističkih usluga. Naši građani će koristiti prostor knjižnice te dvoranu
tijekom održavanja kulturnih manifestacija, društvenih i sportskih događanja - rekla je načelnica, koja je ujedno i
voditeljica projekta.

www.pusca.hr
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„Učenjem do posla“ novi projekt Općine Pušća
Općina Pušća potpisala je ugovor za novi projekt „Učenjem do posla“.
Ukupna vrijednost projekta je 1.099.740,00 kuna.
Cilj projekta je jačanje soc. 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
s o c i o e ko n o m s ko m s t a t u s u s t a n o v n i k a ( ra d n o i s k u s t v o ,
nezaposlenost/razlozi nezaposlenosti, informacije vezane uz financiranje
životnih potreba, buduće planove i interese).

Aktivnosti projekta su: motivacijske radionice poticaj su osobnom i soc.
razvoju; a rezultati iste razvoj svijesti ciljane skupine o želji za promjenom,
aktiviranjem i sl.
Radionica informatičke pismenosti (za starije od 54 g) usmjerena
usvajanju novih znanja; a rezultat iste usvojena znanja i vještine služenja
računalom, internetom, e-poštom, MS Office, ključna za pronalaženje i
dobivanje posla;

Radionica stranog jezika (za djecu i mlade) u svrhu stjecanja 2 razine znanja engleskog jezika; rezultat iste je stečena napredna
razina znanja eng. jezika kao jednog od osnovnih uvjeta za integraciju na tržište rada;
Start-up radionica (za obje ciljane skupine); rezultat iste - razvoj vještina, alata, ideja i metoda (otvaranje obrta/poduzeća,
upravljanje financijama, brendiranje), uspješno samozapošljavanje i vođenje poslovanja.
Radionica – poslovni susret uključuje interaktivno razmjenjivanje poslovnih ideja, iskustava i pitanja između trenera,
Praktična radionica; rezultati - primjene stečenog znanja i uspješnog traženja posla (istraživanje potreba tržišta rada, izrada
životopisi i zamolbe, simuliranje intervjua za posao i sl).
Korist koju će ciljna skupina ostvariti kroz projekt su vještine, znanja, sposobnosti, motiviranost za uspješnu integraciju na tržište
rada, (samo)zapošljavanje, aktivno uključivanje i djelovanje u društvenoj zajednici s osjećajem osobnog dostojanstva.
14.
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Za potrebe provedbe projekta, iz EU sredstava nabaviti će se kombi vozilo kojim će se olakšati pristup i dostupnost mladima iz
svih naselja općine kako bi aktivno sudjelovali u aktivnostima projekta.
Projekt je koncipiran u 3 elementa i provodi se 24 mj. U prvih 6 mj. provedbe oformit će se projekti tim, provesti nabava usluga i
roba, te odabir pripadnika ciljnih skupina; 6 edukativnih radionica realizirat će se tijekom 16 mj (7.-22. mj provedbe); u 23. i 24.
mj. operativno završavanje projekta.
Postupak odabira pripadnika CS: radio emitiranje 25 najavnica kao promocija i poziv za uključivanje; pisana obavijest u prostoru i
na webu prijavitelja, partnera i HZZ-a. U odabiru će se voditi uvjetima prihvatljivosti te redoslijedom prijave, jednaka prava
pružit će se svima.
Projekt je usklađen s dokumentom EUROPA 2020, Strategijom borbe protiv siromaštva te OPULJP kroz doprinos u ostvarivanju
ciljeva iz područja povećanja zapošljivosti i soc. uključenosti marginaliziranih skupina; doprinosi rješavanju problema
identificiranih Strategijom razvoja UAZ kroz pozitivno djelovanje na mladu (NEET) populaciju i starije osobe u riziku od
siromaštva, pružanje edukacije koja potiče na radnu aktivnost, povećanje zapošljivosti.
Temeljem ostvarenog partnerstva i suradnje na projektu dodatno će kapacitete osnažiti mnogi relevantni dionici što će
rezultirati daljnjim zajedničkim promišljanjem i akcijskim djelovanjem te omogućiti multipliciranje rezultata projekta kako na
lokalnoj i regionalnoj razini tako i na nacionalnoj razini. Razmjena iskustva, primjeri dobre prakse kao i brojni pozitivni rezultati
poslužit će kao iznimno važan pokretač motivacije i poticaja za pokretanje novih programa s istim ciljem. Organizacije civilnog
društva, javne institucije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, regionalne razvojne agencije, privatne institucije i drugi kroz
brojne pozitivne informacije i primjere dobre prakse
bit će potaknuti pokrenuti vlastiti program, prijaviti
se na buduće natječaje, pronaći partnere i osnažiti
se u provedbi novoplaniranih projekata usmjerenih
borbi protiv siromaštva, diskriminacije i socijalne
isključenosti.
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Sportsko rekreacijski centar Pušća - projekt vrijedan 12 milijuna kuna
Sportsko-rekreacijski centar još je jedan važan projekt Općine Pušća, vrijednosti 12 milijuna kuna. Spomenuti projekt
podrazumijeva izvođenje unutarnje i vanjske infrastrukture, a obuhvaća sanaciju postojećeg nogometnog igrališta odnosno
terena, izvođenje novih tribina, pomoćnog vanjskog igrališta i zamjenskog zatvorenog objekta sa svim potrebnim sadržajima
usklađenih s Pravilnikom o licenciranju klubova Hrvatskog nogometnog Saveza za kategoriju 3. Hrvatske nogometne lige.
Radi se naime, o zahvatu ukupne površine 11 500 metara kvadratnih, a u projekt se krenulo zbog trenutnog stanja. Postojeće
nogometno vanjsko igralište prirodno je zatravnjeno s puno oštećenja, dosta neravno i zapravo neprimjereno za odigravanje
utakmica. Igralište također nema odgovarajući drenažni sustav, nema odgovarajuću rasvjetu, zaštitne mreže kao i ograde oko
igrališta, koje su dotrajale te ih je potrebno zamijeniti novim. Igralište nema odgovarajućih tribina. Svlačionice za domaće i
gostujuće igrače, suce, delegate, kao i ostali sadržaji u postojećem objektu su neodgovarajući. Plan je stoga, izvođenje novog
projekta zidanom konstrukcijom, u sklopu kojeg će se napraviti nove instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije. Ventilacija će biti u
sklopu prostorija sanitarija i svlačionica koje nemaju prirodno provjetravanje. Također, planira se izvođenje kompletne nove
instalacije jake i slabe struje sa sustavom zaštite od udara munje.
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Unutarnje će prostorije biti usklađene s propisanim uvjetima UEFE i HNS-a. U sklopu igrališta bit će razglas, te semafor za
komunikaciju s igračima i publikom. Planira se izgradnja tribine za gledatelje na sjevernoj strani postojećeg nogometnog igrališta,
minimalnog kapaciteta do tristo individualnih sjedalica, dok će natkrivenih sjedalica biti oko sto. Bit će tu i dvije zaštitne kabine,
odnosno natkrivene klupe u razini igrališta za rezervne igrače i stručno vodstvo momčadi. Predviđena rekonstrukcija postojećeg
igrališta podrazumijeva izvedbu novog sustava prirodne trave postavom travnog busena na odgovarajuću podlogu, izvedbu
drenaže s odvodnjom oborinskih voda. Pomoćno vanjsko igralište podrazumijeva izvedbu sustava umjetnog travnjaka, također
izvedbu novog drenažnog sustava s odvodnjom oborinskih voda.
U sklopu rekonstrukcije predviđa se izvedba zaštitnih mreža, nove ograde samog igrališta i trening poligona. Predviđena je i
izvedba rasvjete igrališta te trening poligona.

U sklopu rekonstrukcije projektirana je izgradnja zamjenskog novog zatvorenog objekta sa svim potrebnim sadržajima. Zgrada je
projektirana kao dvoetažna. U prizemlju su predviđena dva ulaza, jedan za svlačionice za igrače, suce i prostoriju delegata, a drugi
ulaz za prostoriju prve pomoći i medicinske preglede, prostoriju doping kontrole, te svlačionicu za ženskog suca. U sklopu
prizemlja projektiran je prostor spremišta opreme za održavanje terena u kojeg je osiguran direktan ulaz s terena.
S vanjskim stubištem dolazi se na kat zgrade u kojem je predviđena administracija kluba s dva ureda, prostorom za sastanke,
sanitarije, čajna kuhinja i vanjska terasa. Odvojenim ulazima s prilaznog platoa ulazi se u prostor za termotehničke instalacije i
spremište opreme s pranjem i peglanjem te sortiranjem čistog rublja. S jugoistočne strane kod ulaza na tribine, montirat će se
sanitarni objekt za posjetitelje. Ostali predviđeni radovi su sanacija postojećeg prilaznog platoa, rušenje i demontaža postojeće
klupske zgrade, izvedba novog prilaznog platoa s parkingom. Također, izgradit će se novo dječje igralište na jugoistočnoj strani
parcele. Tako će se dobiti potpuno novi izgled cijelog igrališta, čime će se uvelike doprinijeti vizuri mjesta, ali i osigurati svi potrebni
uvjeti za što kvalitetniji rad.
Vezano uz ovaj projekt načelnica Općine Pušća napomenula je „Sve je više mladih uključenih u sportske aktivnosti, u Školu
nogometa je uključeno preko sto djece i zato pokrećemo ovakav projekt da što više podržimo djecu da se bave sportom. Također,
ovdje nam dolaze i djeca iz drugih općina jer nemaju u blizini Školu nogometa. Projekt je prošao prvu fazu ocjenjivanja pri
Ministarstvu športa, no zbog trenutne situacije pandemije COVID-19 je zaustavljen do daljnjega.“
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Poslovni edukatorijum
Poslovni edukatorijum naziv je projekta, koji je u samoj završnici radova. lako je trenutna epidemiološka situacija kamen
spoticaja jer se neće moći odmah koristiti, dočekat će uskoro svoje prve posjetitelje.
Naime, nakon obnove zgrade Općine odlučeno je kako će se obnoviti podrum zgrade i prostor staviti u funkciju. U spomenutom
prostoru nazvanom Poslovni edukatorijum održavat će se multidisciplinarne radionice usmjerene na društvo, treninge, poslovne
sastanke, te društvena i kulturna zbivanja, zabavna okupljanja usmjerena na cjelokupno stanovništvo, zavisno od tematike
događanja.
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.
Blizina Zagreba još je jedan adut, jer je objekt uređen za poslovne sastanke koji ovdje imaju odlične uvjete u poticajnom
okruženju, a za jačanje zajedništva, suradnje, kao i boravka u prekrasnom prirodnom ambijentu koji promiče ekološku svijest.
Općina, u nastojanju da unaprijedi turističku ponudu i poboljša svoj status na turističkom tržištu, planira ulaganja u
infrastrukturu s ciljem unapređenja svih oblika turizma. 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. Vrijednost projekta iznosi milijun kuna.
„Pripremili smo taj prostor za edukacije za naše vinare, pošto imamo dosta vinara u općini, kao i za razne seminare, izložbe te će
naši obrtnici i poduzetnici moći koristiti navedeni prostor. Manifestacije koje održavamo, poput Salamijade i špekijade, a i
ocjenjivanje rakije će se moći također održati u prostoru Edukatorijuma.“ istaknula je načelnica.

18.

Općina Pušća - mjesto poželjno za život!

Sljedeću školsku godinu osnovnoškolci iz Pušće započinju u potpuno
obnovljenoj školi
U Pušći traje dogradnja osnovne škole vrijedna gotovo 14 milijuna kuna. Dovršetkom radova škola će biti bogatija za oko 1300
kvadratnih metara, a dobit će sportsku dvoranu i vanjsko igralište, te šest novih učionica i tri kabineta kojim će se stvoriti uvjeti
za provođenje jednosmjenske nastave. Trenutno je u školi 245 djece, koja pohađaju nastavu u dvije smjene. Ovim projektom će
se olakšati rad i nastavnicima i učenicima, a bit će i lakše zbog prijevoza. To je jako važan projekt za sve buduće generacije,
imamo školu koja je izgrađena 2001. godine. jedan dio škole će se obnoviti projektom, a dvorana će se nadograditi i izgraditi
novo igralište. Samim time, dobivamo nove sadržaje i nove mogućnosti obrazovanja.
Općina Pušća je pokrenula inicijativu, izdvojila 173 tisuće kuna za projekte te predala zahtjev prema Zagrebačkoj županiji, a
prijedlog je usvojen na sjednici Županijske skupštine. Izgradnja je krenula, a sljedeće godine u rujnu škola bi trebala početi s
jednosmjenskim radom. Dobit će se i prostor za učenje na otvorenome, odnosno učionica na terasi. U dvorani će biti gledalište
sa sjedalima, njih 250, pa će se u tome dijelu moči održavati i veće manifestacije, primjerice Poljoprivredni božićni sajam. Ovim
projektom učenici dobivaju značajno poboljšane uvjete te ugodnije mjesto za druženje i učenje - rekla je načelnica.
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.

www.pusca.hr

19.

„Projekt poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić“
U sklopu EU projekta naziva Projekt poboljšanja
vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije
Zaprešić, na području općine Pušća, koja je jedan od
partnera na projektu, izgradit će se dodatnih 5174
metra kolektora odvodnje te u sklopu istih izvesti 150
kućnih priključaka. Vrijednost tih radova je 18
milijuna i 946 tisuća kuna. Za priključak na sustav
javne odvodnje grada Zaprešića, na kolektor u Ulici
bana Josipa Jelačića, izgradit će se spojni tlačni
cjevovod u duljini od 644 metra, kao i crpna stanica,
čija je vrijednost milijun i 914 tisuća kuna.
-U svibnju ove godine počinje izgradnja aglomeracijske mreže, počevši od spoja sa Zaprešićem, pa do najnaseljenijeg
dijela mjesta, dok će se za ono mjesto gdje je manja naseljenost raditi u trećoj i četvrtoj fazi projekta. U protekloj godini
se za izradu projekta kanalizacije izdvojilo 112 tisuće kuna, dok se za vodoopskrbu izdvojilo 450 tisuća kuna. U izgradnju
5,7 kilometara glavnog kolektora već je uloženo 12,5 milijuna kuna, a Općina je taj zahvat sama provela 2009. godine.
Sljedeće godine ćemo osigurati 600 tisuća kuna za izgradnju prve etape projekta u koju ide samo jedan dio priključaka,
od Velikog vrha do centra Pušće. Za drugu etapu se izrađuje projektna dokumentacija za dobivanje građevinske
dozvole, koja je dužine oko 20 kilometara - istaknula je načelnica.
Već spomenuti izgrađeni kolektor nije u funkciji, nego će isti biti spojen na sustav odvodnje grada Zaprešića, nakon
završetka projekta. Također će se izvršiti zamjena opreme na vodoopskrbnom sustavu općine Pušća, odnosno zamjena
iste na Crpnoj stanici Donja Pušća, prilikom čega će se postojeće pumpe te sav pripadajući spojni materijal zamijeniti
novim. Ukupna vrijednost tih radova iznosi 741 tisuću i 596 kuna. Ujedno se sufìnancira Rekonstrukcije i dogradnja II. i
III. stupnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - UPOV Zajarki, čija je ugovorena vrijednost radova 128 milijuna i 416
tisuća kuna. Također, općina sudjeluje u sufinanciranju ostalih aktivnosti, kao što su upravljanje projektom, provođenje
stručnog nadzora nad izvođenjem svih radova, promidžbe i vidljivosti te nabave specijalnih vozila za održavanje
postojećeg sustava odvodnje.
Radovi na izgradnji sustava odvodnje na području opčine Pušća, prema terminskom planu izvođenja trajat će 16
mjeseci. Trenutno se na području Opčine Pušća radi na pripremi Projektno tehničke dokumentacije, rješavanju
imovinskih odnosa za prijavu izgradnje nastavka sustava javne odvodnje. Konkretno, u pripremi je realizacija izrade
projektno tehničke dokumentacije i ishođenja građevinskih dozvola za dodatnih 20 kilometara mreže odvodnje. Inače,
Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić potpisan je 12.10.2020. godine, na iznos od
358.134.727,70 kuna.
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Poučna i turističko rekreacijska staza uskoro kreće s uređenjem
Poučna staza po konfiguraciji terena i namjeni površine uz stazu
podijeljena je u tri dijela. U južnom dijelu put prolazi između
pašnjaka i obrađenih površina zemlje. Teren je u padu prema zapadu
s vrlo lijepim panoramskim pogledom. Na početku staze postavit će
se informativni pano s obavijesti o stazi i načinu financiranja. Pred
ulazom u šumu postavit će se vidikovac s odmorištem i mjestom za
promatranje ptica. U gornjem dijelu staze žičana će se ograda
zamijeniti s drvenom ogradom, koja je pogodnija za oslanjanje
prilikom promatranja okoliša.
Uz stazu će se ugraditi manja infrastruktura, edukativna i
rekreacijska oprema. Vidikovac na početku i na kraju, opremit će se
drvenom klupom i drvenim trupcima za sjedenje i u funkciji stola za
odlaganje. Hranilište za srne smjestit će se na rubu livade i u početku šume. Svi materijali upotrijebljeni u uređenje staze i ostale
manje infrastrukture su od prirodnog i ekološki prihvatljivog materijala.
Područje na kojem je put nije unutar zaštićenog područja prirode i izvan je područja ekološke mreže, u Hruševcu Pušćanskom. Staza
dužine 450 metara započinjala bi u Zagrebačkoj ulici, a završavala u Selskoj ulici, a za njeno se uređenje izdvaja 550 tisuća kuna.
Ovim zahvatom predviđeno je uređenje šumske staze s više namjena. To je
poučna informativna namjena, koja podrazumijeva informiranje o
raznolikosti i okolišnoj vrijednosti šumskih eko sustava. Za upoznavanje
šume i prirode postavit će se informativni panoi s fotografìjama autohtonih
ptica i životinja te odmorišta za promatranje. Uz pojedina karakteristična
stabla postavit će se tablica s imenom stabla. U središnjem dijelu staze
postavit će se hranilište za divljač. Zatim rekreacijska namjena, jer će staza
služiti za hodanje, trčanje i bicikliranje, a nagibi staze i završna obrada su
povoljni za tu vrstu korištenja. Također, turistička namjena koja
podrazumijeva šetnju, razgledavanje, upoznavanje prirode, promatranje i
prepoznavanje ptica i manjih životinja, a povezana je s poučno
informativnom namjenom i zdravstvenom namjenom. Pojedina mjesta s
panoramskim pogledima opremljena su odmorištem s informativnim
panoima.
Poučna i turističko rekreacijska staza uskoro kreće s uređenjem. „Svrha uređenje staze je poboljšanje vrijednosti i iskoristivosti
javnog prostore šume i okolne prirode. S ovim uređenjem staze, eko sustav šume postat će dostupniji i privlačniji za javno
korištenje u rekreacijskoj i turističko - zdravstvenoj funkciji šume, što će rezultirati podizanjem javne svijesti o važnosti očuvanja
OPĆINA PUŠĆA
www.pusca.hr
šume i biološke raznolikosti“, objašnjava načelnica.
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Izgradnja biciklističko-poučne staze uz potok Lužnicu
Izgradnja biciklističko-poučne staze uz potok Lužnicu namjerava
se izvesti u širini od tri metra i duljini od šest kilometara. Staza se
proteže duž trase potoka Lužnica od Zaprešića prema Donjoj
Pušći. Početak je kod okretišta ZET-a u ulici Zelengaj u Zaprešiću,
kao nastavak na već postojeću stazu, a završetak je u Zagrebačkoj
ulici u Pušći. Projekt se tako realizira na južnom dijelu općine, a
obuhvaća izgradnju nove biciklističko - pješačke staze, kao i
njezino opremanje. Povezivanje grada Zaprešića i općine
pridonosi razvoju i unapređenju prometnih sustava prihvatljivih
za okoliš te se objedinjuje održivost, dostupnost i socijalna
uključenost kroz podizanje razine kvalitete prometnih usluga i
usklađivanje prometnih potreba.
Potrebno je izvesti nosivu konstrukciju od kamena drobljenca sa
stabilizirajućim završnim slojem. Uzdužnim i poprečnim
nagibima trase će se ostvariti funkcionalna odvodnja iste. No
svakih 500 metara je predviđeno ugibalište koje se sastoji od
klupe za odmor, stalka za parkiranje bicikla i koša za otpad. Na
adekvatnim mjestima će se urediti prostor za piknik s pratećom
opremom, stolovima, klupicama, koševima za otpad.
Također će se izgraditi drveni pješački mostovi za prijelaze
biciklista i pješaka s desne na lijevu obalu i obratno. Postavit će se
ujedno i prometni znakovi za kretanje biciklista i pješaka, kao i
informativne ploče. Na predmetnoj stazi predviđena je i rasvjeta
koja će ju osvjetljavati, kao i odmorišta te prostore za piknik - rekla
je načelnica.
Iznimno je to važan projekt jer spaja grad Zaprešić i općinu Pušća,
a bit će i napravljen odvojak za općinu Marija Gorica. -Projekt je
važan za turizam i za seoski turizam koji se planira u općini Pušća.
Naši poljoprivrednici žele i kreću prema otvaranju seoskog
turizma, a staza će biti poveznica s posjetiteljima, koji će moći doći
biciklima iz Zaprešića do naših poljoprivrednika- zaključila je
načelnica.
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Pušća značajna sredstva ulaže u komunalnu infrastrukturu
Komunalna infrastruktura i sigurne prometnice jedna
su od osnovnih zadaća načelnice Općine Pušća Anđele
Cirkveni. U tom smjeru ide se već godinama, a nema
naselja u kojem nisu odrađeni značajniji radovi na
asfaltiranju, održavanju ili rekonstrukciji prometnica ili
vodovodne mreže.
Od takvih zahvata nije se odustalo ni u ovo složeno
vrijeme kojim upravlja virus korone, ali stanovnicima
Stanišakova jareka ipak se budućnost čini svjetlijom.
Naime, ta ulica u Pušćanskom Hruševcu dobiva
svojevrstan preobražaj na površini, ali i ispod površine.
Privedeni su kraju radovi na izmještanju i rekonstrukciji
vodovodne mreže u dužini 650 metara, a sve zajedno upakirano je s novim asfaltnim slojem.
-To nam je važna dionica. Radi se o velikoj investiciji jer je cesta veće dužine, a vrijednost radova s vodovodom je milijun i 300
tisuća kuna. Dionica povezuje općinu s gradom Zaprešićem, a ujedno, uz tu je dionicu mnogo zemljišta te će se tim uređenjem
privući građane da kupuju zemljište, s obzirom na činjenicu da imamo tamo i priključak plina, sada i vode, a bit će i kanalizacija.
Raduje nas činjenica da su već tri gradilišta prodana, sada kada se vidjelo da se radi na uređenju- dodala je načelnica.
Važno je spomenuti kako su ti radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta skoro u potpunosti zaokružili proces asfaltiranja
nerazvrstanih cesta, a ono što će ostati svake godine jest sanacija onih prometnica za koje je to potrebno. -Sve ceste moraju biti
upisane u registar, odnosno da se kategoriziraju kao općinsko vlasništvo, da bi mogli ulagati u njih. Do sada smo asfaltirali oko 90
posto općine, a krećemo u preasfaltiranje postojećih cesta, čiji je sloj oštećen - rekla je načelnica. Trenutno je u planu asfaltiranje
dijela Milićgradske ulice, te se priprema natječajna dokumentacija za uređenje Jugovečke i Nove ulice, Orgovanovog brijega, te
dio nogostupa u Gornjoj Pušći.
Ulaganje u komunalnu infrastrukturu, kao i sigurne prometnice, od iznimne su važnosti za načelnicu Anđelu Cirkveni. Redovito se
ulaže u komunalnu infrastrukturu, a posljednjih se mjeseci intenzivno radi na rekonstrukciji i proširenju vodovodne mreže.
Završeni su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Zagrebačkoj ulici, u dužini od 130 metara. Vrijednost radova je 100 tisuća
kuna, a njima je osigurana kvalitetnija opskrba vodom naselja Hrebine.
Zatim, uređen je i vatrogasni dom DVD-a Marija Magdalena, u koji je uloženo oko 350 tisuća kuna. - U planu nam je još nekoliko
lokacija na kojima je nužno potrebna rekonstrukcija vodovodne mreže, ali u narednih nekoliko mjeseci očekuje nas i trošak za
izgradnju nove plohe odlagališta komunalnog otpada u Zaprešiću. Ne želimo da naši mještani osjete povećanje cijene odvoza
otpada u iznosu od gotovo sto posto, pa će sve općine zaprešićkog kraja, kao i Grad Zaprešić, taj trošak pokriti iz svojih proračuna.
Za nas to znači trošak od gotovo 300 tisuća kuna.
www.pusca.hr
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Završen projekt NEWLIGHT
Prošle godine završen je projekt NEWLIGHT na području Opčine Pušća,
a radi se na rekonstrukciji, modernizaciji i upravljanju sustavom javne
rasvjete. Na taj se način dobila kvalitetnija osvijetljenost prometnica, a
došlo je i do znatnih ušteda na potrošnji električne energije.
-Općina je pokrivena LED svjetiljkama, uložili smo pet milijuna kuna u
projekt, a trošak javne rasvjete, koji je prošlih godina bio oko pola
milijuna kuna, sad je smanjen na 140 tisuća kuna - napomenula je
načelnica Općine Pušća Anđela Cirkveni.

Novo dječje igralište
U Donjoj Pušći, pored Dječjeg vrtića Bambi
planira se proširenje postojećeg dječjeg
igrališta ugradnjom novih sprava.
P r e d v i đ e n o o p r e m a z a u g ra d n j u
podrazumijeva i izvođenje pripremnih
radova za ugradnju, kao što su zemljani
radovi i izvedba armirano betonskih
temelja za montažu sprava, ugradnja
antitraumatske gumene podloge te
završno dodatno uređenje okolnih zelenih površina dosijavanjem trave. Predviđena je ugradnja tri nove sprave,
odnosno kućice s penjalicama i toboganom za djecu iznad tri godine, s osiguranom sigurnosnom zonom antitraumatske
podloge od 45 metara kvadratnih. Također, Ljuljačka s okruglom korpom, ispunjena mrežom, na korištenje djeci od
druge do šeste godine života, s osiguranom sigurnosnom zonom antitraumatske podloge od 30 metara kvadratnih te
vrtuljak promjera 160 centimetara, za djecu od dvije do osam godina, s osiguranom sigurnosnom zonom antitraumatske
podloge od 17 metara kvadratnih. Postavit će se i četverokutna drvena sjenica s četverostrešnim drvenim pokrovom.
„Oblikovanje dječjeg igrališta prvenstveno je proizašlo iz njegove namjene, lokacije, ekonomičnog rješenja te da
zadovolji sve funkcije koje su postavljene kao ciljni zahtjev, a to su sigurnost u korištenju, pristupačnost, preglednost,
snalaženje pri kretanju, jednostavnost te primjena modernih materijala i opreme. Predviđeni materijali i oprema su
višeg i visokog standarda. Vrijednost radova je 223 tisuće kuna“ objašnjava načelnica.Projekt je prijavljen na natječaj
putem LAG-a Sava u sklopu mjere 7.4.1., “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, isti je prošao i biti
www.pusca.hr
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Pomoć za najmlađe stanovnike
Općina uvelike pomaže svojim mještanima, počevši od
onih najmlađih. Za svako novorođeno dijete izdvaja se
1500 kuna. Zatim općina sufinancira od 60 do 100 posto
boravak u vrtićima. Od ekonomske cijene koja iznosi 1650
kuna, za prvo dijete izdvaja se 950 kuna, za drugo dijete
1250 kuna, a za treće dijete je vrtić besplatan, financira se
i mala škola, te škola plivanja.

Stipendiranje učenika i studenata
Općina je i protekle godine raspisala natječaj za
stipendiranje učenika i studenata. Dodjeljuje se po sedam
stipendija u iznosu od 300 kuna za učenike srednjih škola,
dok je za studente također predviđeno sedam stipendija
po 500 kuna mjesečno. Stipendije se dodjeljuju prema
socioekonomskom statusu te prema izvrsnosti.

Prijevoz učenika i studenata
Učenicima srednjih škola Općina sufinancira prijevoz u
iznosu od 25 posto, dok preostalih 75 posto sufinancira
država putem Županija. Učenici stoga ne plaćaju prijevoz
do svojih srednjih škola, a prijevoz se subvencionira do 30.
lipnja, izuzev za one učenike koji su upućeni na obveznu
učeničku praksu, kojima subvencija traje do 31. srpnja. Za
studente se izdvaja 50 posto od cijene karte, bilo da se
radi o ZET-u ili o Meštrović prijevozu, a financira se do 31.
srpnja.
www.pusca.hr
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Osnovna škola - sufinanciranje programa
Za učenike prvog i drugog razreda osnovne škole, Općina u stopostotnom
iznosu sufinancira provedbu programa produženog boravka. Za troškove
učiteljice u produženom boravku izdvaja se puni iznos, a roditelji plaćaju
samo prehranu, doručak također plaća Općina, dok za sve učenike u školi,
njih 245, prehranu plaća općina. Za prehranu u produženom boravku
roditelji izdvajaju 300 kuna mjesečno. Tako se za produženi boravak od
strane Općine izdvaja oko 150 tisuća kuna, dok se za prehranu učenika
izdvaja 214 tisuća kuna godišnje. Udžbenike za učenike financira država, dok je općina za radne bilježnice od prvog do
četvrtog razrede izdvojila 200 kuna po učeniku, a za više razrede 300 kuna po učeniku. Sveukupno je to 35 tisuća i 400
kuna za osnovnoškolstvo. Za školu plivanja za 35 učenika izdvaja se 21 tisuću kuna, što je u stopostotnom iznosu, dok
se za Školu u prirodi za 34 učenika izdvaja 17 tisuća kuna, što je sufinanciranje od 25 posto ili 500 kuna po učeniku.
"Želimo čim više pomoći svim našim mještanima, da ostanu ovdje i osnuju obitelji te da se i drugi dosele k nama. Naša
parola je Općina Pušća, mjesto dobrog življenja." dodala je načelnica.

Blagdan svetog Nikole
U prosincu protekle godine na malo drugačiji način obilježen je
blagdan Svetog Nikole. Naime, u skladu s epidemiološkom
situacijom, djeci koja ne pohađaju vrtić ili osnovnu školu, roditelji su
se javili u Općinu, a načelnica je s posebnim pomoćnikom,
vatrogascem odjevenim u svetog Nikolu, u vatrogasnom kombiju
obišla sve kuće mališana i uručila im pakete na kućni prag. "Bio je to
poseban i jedinstven doživljaj, kako za nas, tako i za djecu. Najveće je
to oduševljenje kad vidite na malim licima iskrenu sreću, koju mi veliki katkad ne iskazujemo u toj mjeri" rekla je
načelnica. Također, mališane u Dječjem vrtiću Bambi su isto iznenadili načelnica i sveti Nikola te podijelili 140
paketa. Njih 250 podijelili su i u Osnovnoj školi Pušća, gdje su za učenike nižih razreda u paketima bili prigodni
slatkiši, dok su za učenike viših razreda u paketima bili i stalci za mobitele te usb stick s grbom općine Pušća.

Umirovljenici
Uz najmlađe dionike društva, nimalo nisu zapostavljeni ni oni starije životne dobi,
kojima Općina svake godine daje božićnicu i uskrsnicu, a umirovljenicima starijima
od 65 godina plaća se prijevoz. Umirovljenici koji imaju mirovinu do 2000 kuna
dobivaju sto kuna dara za Božić i Uskrs. Za vrijeme proljetne karantene,
umirovljenicima su podijeljene maske.
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Sajmovi, vjerski i seoski turizam
Ove je godine trebao biti održan 18. Poljoprivredni božićni
sajam, 16. Izložba rakije Zagrebačke županije te drugi
Festival vina. "Poljoprivredni božićni sajam, krenuo je iz
pušćanskog kraja, da bi se kasnije proširio na cijelu županiju,
a prošli sajam dobio je međunarodni predznak jer su
sudjelovali i izlagači iz Slovenije te Bosne i Hercegovine.
Truda i zalaganja oko organizacije je mnogo, no na kraju se
svaki uloženi trud i isplati. Sve naše manifestacije su dio
turističke ponude jer nas samo na jednoj manifestaciji
posjeti oko tri tisuće ljudi. Žalosni smo da protekle godine
nismo mogli održati manifestacije, no tradiciju ćemo
sigurno nastaviti" rekla je načelnica.
Na prvom Festivalu vina okupili su se i izlagači iz Istre, pa i Slovenije, a cilj je da svi obrtnici, poduzetnici i OPG-ovi na
spomenutim manifestacijama predstavljaju svoju ponudu te prodaju svoje proizvode. Spomenute manifestacije
postale su brend naše općine- dodala je načelnica.
No, turistička ponuda općine ne staje samo na
manifestacijama. Uz Poučnu i turističko rekreacijsku stazu
te Biciklističko-poučnu stazu uz potok Lužnicu, paralelno se
kreće razvoju vjerskog i seoskog turizma. "Želimo aktivirati
vjerski turizam u općini, stoga smo izgradili Stazu 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. Posebno nam je drago da smo uspjeli napraviti
ovu stazu (križni put)" izjavila je načelnica.
Na području općine je i dosta mladih poljoprivrednika koji se bave proizvodnjom vina, bučinog ulja, a
poljoprivrednici, kao i Općina, željeli bi pokrenuti kušaone vina i bučina ulja, kako bi se pokrenuo vid seoskog
turizma. "Vikendima nam dolaze posjetitelji i pitaju gdje bi se moglo kušati vino ili bučino ulje te kupiti proizvodi.
Željeli bi da se mladi čim više uključe u proizvodnju, da se oformi ponuda domaćih autohtonih jela, što sada
nemamo" zaključila je načelnica.
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