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Drage sugrađanke i sugrađani,
Ušli smo u prvi dio 2015. godine i gledajući nakratko unatrag, možemo
istaknuti da smo uspješno ostvarili većinu planiranih projekata. Dovršeno
je mnogo investicija i manjih zahvata kojima smo podigli komunalni i
društveni standard.
Nažalost, posljednjih nas je godina, zabrinula uznapredovala ekonomska
kriza, koja se odražava i na naš život, na svakog građanina, na svaku tvrtku,
ali i na ostvarenje proračunskih sredstava. Redovito pratimo situacije i
prilagođavamo se problemima s kojima se susrećemo, tako da u ovom
trenutku redovito poslovanje Općine Pušća nije upitno.
Iako još uvijek nije moguće predvidjeti konačne učinke i duljinu trajanja
nepovoljne ekonomske situacije,"idemo ipak dalje", održavamo uspješno poslovanje općine i unaprjeđujemo
stečeni društveni, komunalni i svaki drugi standard općine, bez dodatnih obveza i opterećenja građana.
U nepovoljnim okolnostima važno je pronaći najbolji način da se održi ravnoteža želja, potreba i mogućnosti.
Vjerujemo da smo u tome uspjeli i da ćemo i nadalje imati dovoljno snage i mirnoće da bismo tu ravnotežu
održali i nastavili ravnomjerni razvoj cijele općine. Stoga smo pripremili niz novih projekata i programa koje
želimo realizirati u godinama koje dolaze, jer svojim radom, zadnjih godina napravili smo velik društveni
iskorak u razvoju cijelog ovoga kraja.
Zbog svega toga, očekujemo nastavak dobre suradnje sa svim partnerima i svim strukturama društva, a napose
Vama, našim mještanima.
Isto tako, ulagat ćemo maksimalni napor da zadržimo uvjete kojima bismo nadogradili realizirane i pokrenuli
nove investicije i projekte s ciljem poboljšanja visoke kvalitete života naših sugrađana.

Anđela Cirkveni,
Načelnica Općine Pušća

www.pusca.hr
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2015. – JOŠ JEDNA RECESIJSKA GODINA
Proteklih nekoliko godina globalna ekonomska kriza uzrokovala je brojne negativne posljedice u hrvatskom društvu, a
posebice hrvatskom gospodarstvu koje je bačeno na koljena. Prosječan hrvatski građanin danas živi na rubu egzistencije, te
se gotovo svakodnevno suočava s porastom cijena energenata, komunalnih usluga, rastom cijena osnovnih prehrambenih
namirnica, dok s druge strane kontinuirano raste broj nezaposlenih i povećava se jaz između onih koji žive
u blagostanju i sve većeg broja građana koji žive na granici siromaštva.
Teret krize podjednako snose hrvatski građani i lokalna samouprava, a 2015. godina biti ce još jedna teška godina za sve nas.
Kako se Općina Pušća nosi s recesijskim izazovima?
- Racionalnom i transparentnom potrošnjom proračunskih

sredstava
- Usmjeravanjem proračunskih sredstava općine u gospodarske i
razvojne svrhe
- Pripremom projektne i tehničke dokumentacije za ishođenje
financijskih sredstava iz fondova EU, te ostalih potencijalnih
izvora financiranja
- Racionalizacijom troškova plaća djelatnika Općinske uprave
(Smanjene plaće djelatnicima 10%)
- Privlačenjem investitora koji će svojim ulaganjima ojačati
gospodarske aktivnosti, te potaknuti novo zapošljavanje

Kako građani i lokalna zajednica mogu doprinijeti smanjenju tereta recesije?
- Racionalnim raspolaganjem lokalnim resursima (smanjenjem troškova korištenja društvenih domova, objekata i

infrastrukture kojima se lokalna zajednica koristi)
- Ulaganjem u nadogradnju znanja i vještina, posebice udruga s područja općine kako bi se osposobili za izradu

projekata, te time omogućili iznalaženje dodatnih izvora sufinanciranja djelovanja istih
- Redovitim podmirenjem obveza građana prema općinskom proračunu po osnovi komunalnog doprinosa, komunalne

naknade, grobne naknade, te ostalih davanja kojima se puni općinski proračun
- Redovitim podmirenjem troškova poreza i prireza , a koji prihodi čine najveći udio u ukupnim prihodima Općine Pušća
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PLANIRANI PRIHODI OPĆINE PUŠĆA U 2015. GODINI
Prihodi Općine Pušća

2015.

Prihodi od poreza

4.840.228,00 kn

Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna

4.005.000,00 kn

Prihodi od imovine

492.590,00 kn

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknadama

1.538.300,00 kn

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i
prihoda od donacija

8.000,00 kn

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

70.000,00 kn

Primici od financijske imovine i zaduživanja

5.000.000,00 kn

UKUPNO

15.954.118,00 kn

www.pusca.hr
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PLANIRANI RASHODI OPĆINE PUŠĆA U 2015.
Vrsta rashoda
OPĆINSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO

153.000,00

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

7.618.425,00

FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

2.104.875,00

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.765.000,00

ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV

758.415,00

VRTIĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA

1.718.634,01

IZGRADNJA I UREĐENJE "STAZE ŽIVOTA"

1.507.479.99

JAVNA RASVJETA

585.000,00

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

436.262,00

JAVNI RED I SIGURNOST

262.250,00

SUFINANCIRANJE - ŠPORT, KULTURA, RELIGIJA

210.000,00

POLJOPRIVREDNI BOŽIĆNI SAJAM

164.000,00

OSNOVNO ŠKOLSKI PROGRAMI

148.000,00

PROSTORNO UREĐENJE

76.000,00

OTKUP ZEMLJIŠTA POSLOVNA ZONA

50.000,00

POLJOPRIVREDA

38.000,00

SUBVENCIJE OBRTNICIMA I PODUZETNICIMA

20.000,00

ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA

37.128,00

SALAMIJADA, ŠPEKIJADA, VINOLIGOJA

5.000,00

ŠKOLSKE SPORTSKE UDRUGE

4.000,00

KULTURNO TURISTIČKI CENTAR

17.600,00

UKUPNO:
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Iznos Kn
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17.679.069,00 Kn

Sufinanciranje - zdravstvo, socijalna skrb, šport, kultura i religija
Vrsta rashoda

Iznos kn

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU
OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

15.000,00

INVALIDITET

38.659,00

PREHRANA UČENIKA - ŠKOLSKA KUHINJA

PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA

Vrsta rashoda

Iznos kn

NK PUŠĆA

60.000,00

KUD PUŠĆA

60.000,00

UDRUGA ŽENA PUŠĆA

5.000,00

MATICA HRVATSKA

2.000,00

UDRUGA UMIROVLJENIKA PUŠĆA

10.000,00

37.000,00

130.000,00

OPREMA ZA NOVOROĐENČAD

40.000,00

CRVENI KRIŽ

30.000,00

POMOĆ UMIROVLJENICIMA I SOCIJALNO
UGROŽENOM STANOVNIŠTVU

20.000,00

UDRUGA BRANITELJA PUŠĆA

10.000,00

TIM HITNE POMOĆI ZAPREŠIĆ

27.103,00

UDRUGA "BRLEKOV BREG"

3.000,00

LOVAČKO DRUŠTVO "FAZAN"

5.000,00

OGRJEV

25.000,00
TAEKWONDO KLUB PUŠĆA

15.000,00

JUDO KLUB PUŠĆA

10.000,00

UKUPNO:

210.000,00

JAVNI PRIJEVOZ

103.500,00

UKUPNO:

436.262,00

ZAKONSKI PROPISI OD INTERESNOG ZNAČAJA ZA GRAĐANE
OPĆINE PUŠĆA

U nepreglednom moru zakonskih propisa, uredbi i pravilnika u Republici Hrvatskoj, te kontinuiranim izmjenama i dopunama istih, pojedini zakoni ipak zahtijevaju
našu pozornost jer direktno utječu na našu svakodnevicu. Jedan od takvih zakona je i Zakon o komunalnom gospodarstvu Republike Hrvatske kojim je između ostalog
obuhvaćena izgradnja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a koji se financiraju kroz naknade i doprinose koji su građani dužni podmirivati, poput
komunalnog doprinosa, komunalne naknade, grobne naknade i sl.
Financijskim sredstvima koja se u općinskom proračunu prikupe od navedenih naknada i doprinosa, financiraju se djelatnosti i projekti kojima se direktno poboljšava
kvaliteta života građana na području općine, poput održavanja groblja, javnih površina, izgradnje vodoopskrbne mreže, prometnica, uređenje vodotoka i kanalskih
mreža, javne rasvjete i ostalih komunalnih djelatnosti.

www.pusca.hr
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OPĆINA PUŠĆA I EU FONDOVI
Općina Pušća aktivno radi na pripremi projektne dokumentacije za
korištenje EU fondova, svjesna činjenice da su sredstva državnog
proračuna za razvoj općine sve manja, dok je istovremeno otvoren
jedan potpuno novi proračun – europski proračun.
Povlačenje sredstava iz strukturnih fondova, Općina Pušća shvatila
je vrlo ozbiljno, te je proteklih nekoliko godina posebna pozornost
usmjerena na kvalitetnu pripremu.
Kako se Općina Pušća priprema za EU fondove?
Korištenje EU fondova predstavlja vrlo složen i dugotrajan proces, a
kvalitetnu pripremu Općina Pušća ostvaruje kroz:
- Informiranje o načinima funkcioniranja europskih fondova (tko priprema programe, tko provodi natječaje, kako se
natječaji objavljuju, u kojim fazama općina može predlagati projekte, što se može financirati, kako se pripremiti za
korištenje fondova u organizacijskom i fiskalnom smislu (kako organizirati ljudske resurse, koje se EU procedure i
procedure planiranja proračuna moraju poštivati, kako osigurati sufinanciranje za EU projekte), te što podrazumijeva
provedba projekata financiranih iz EU fondova
- Izradu programskih dokumenata poput Strategije gospodarskog razvoja Općine Pušća koja definira glavne ciljeve i
prioritete razvoja općine, te sektorskih programskih dokumenata poput Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša koji
predstavljaju temeljnu osnovu strateškog planiranja razvoja i realizacije projekata na području Općine
- Rješavanje imovinsko pravnih odnosa kroz provedbu katastarske izmjere zemljišta kao temelja koji će omogućiti
kvalitetne investicije u ekonomski i infrastrukturni razvoj područja
- Izradu tehničke dokumentacije za realizaciju kapitalnih projekata poput izgradnje kanalizacije, sustava
vodoopskrbe, sanacije deponije, izgradnje reciklažnog dvorišta i ostalih projekata od značaja za lokalnu zajednicu
- Izradu studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš, studija isplativosti – ovisno o vrsti projekta
- Pronalaženje potencijalnih partnera i izvora sufinanciranja projekata
- Izradu prijedloga projekata, te ostale projektne dokumentacije za apliciranje na natječaje EU fondova
- Planiranje utroška proračunskih sredstava općine u skladu s potrebama sufinanciranja projekata
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Kanalizacija, prostorno planiranje, cestogradnja
KANALIZACIJA
Izgradnja sustava odvodnje jedan je od infrastrukturnih prioriteta Općine Pušća. Prema
idejnom projektu predviđen je spoj glavnog kanalizacijskog kolektora Općine Pušća na
kanalizacijski sustav Grada Zaprešića. Na području Općine Pušća planiran je mješoviti
sustav oborinske i fekalne odvodnje s odvodnjom na mehaničko biološki pročišćivač
otpadnih voda Grada Zaprešića.
S obzirom na visoka ulaganja, projekt izgradnje kanalizacije podijeljen je u tri etape:
izgradnja glavnog magistralnog cjevovoda, izgradnja spojnih kolektora, te izgradnja
kućnih priključaka na kanalizacijsku mrežu.
Do sada su izvršeni radovi izgradnje glavnog kolektora na magistralnom cjevovodu u
dužini od 7,5 km, ishođena je građevinska dozvola, te se nastavlja projekt izgradnje
kanalizacije po spomenutim etapama. Financijska sredstva za izgradnju glavnog
kolektora osigurali su Općina Pušća i Hrvatske vode.
Druga faza glavnih sabirnih kolektora odvodnje obuhvaća ulicu Žirovnica, Dubrovečka,
Dubrava Pušćanska, dok treća faza glavnih sabirnih kolektora odvodnje obuhvaća
Kumrovečku ulicu, Ravnice, Jugovečku, Magdalensku, Dubravu Pušćansku.
TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PUŠĆA
Temeljem ukazane potrebe za izmjenom Prostornog plana uređenja Općine Pušća, trenutno su u tijeku treće izmjene i dopune
Prostornog plana Općine Pušća.

CESTOGRADNJA
Općina je izdvojila znatna sredstva za saniranje i asfaltiranje ulica. Kronološki gledajući,
tijekom nekoliko posljednjih godina izgrađeni su kilometri i kilometri asfaltnih
površina.
Uz ulice, koje su sanirane i asfaltirane, na mnogim ulicama uređene su bankine, grabe,
popravljeni prijelazi i mnoga druga poboljšanja za sigurniju i ugodniju vožnju građana,
kao i posjetitelja koji dolaze u Pušću ili samo prolaze našom općinom.
Realizacija projekata rekonstrukcije prometnica od iznimne je važnosti za dugoročni
razvitak ovoga područja jer će njihovom provedbom Općina osigurati kvalitetnu
prometnu infrastrukturu, što će u sinergiji s ostalim komparativnim prednostima
utjecati na rast ulaganja u ovo područje, te naposljetku dovesti do povećanja
gospodarskih aktivnosti i intenzivnijeg sveobuhvatnog razvoja područja.
www.pusca.hr
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Značajne subvencije građanima
U proteklih nekoliko godina, dok su drugi smanjivali
prava, plaće, poticaje i izravno ljudima ugrožavali
egzistenciju, Općina Pušća nastavila je sa
subvencijama.
Nesmanjenim sredstvima Općina i dalje
subvencionira dječji vrtić, prehranu učenika u školi,
malu školu, školu u prirodi i školu plivanja. Uz
spomenuto financira se redovan rad udruga, isplaćuju
stipendije učenicima i studentima, u cijelosti se
financira dnevni boravak učenika u školi, isplaćuju
naknade za opremu novorođene djece, božićnice i
uskrsnice umirovljenicima s mirovinom manjom od
1.700,00 kn i socijalno ugroženim, vrši se redovita
podjela darova djeci za Sv. Nikolu, kupljene su školske
knjige socijalno ugroženim obiteljima, te se isplaćuje
financijska pomoć za kupnju drva za ogrjev.
U proteklom razdoblju povećana je subvencija za
prijevoz đaka, studenata, umirovljenika i socijalno
ugroženih.

KOMUNALNE NAKNADE OSTALE ISTE....
Na području Općine Pušća od 1994. godine nije povećan iznos komunalne naknade, a od 1999. godine nepromijenjen je
i iznos grobne naknade.
Uz buduće smanjenje prihoda Općini Pušća, spomenute naknade ostat će nepromijenjene.
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Javni radovi
Na temelju Mjera koje se ne smatraju državnim potporama od kojih je jedna od istih i
zapošljavanje u javnim radovima, a koje imaju za cilj povećanje zapošljivosti nezaposlenih
osoba, Općina Pušća inicijator je javnih radova za zapošljavanje osoba koje zadovoljavaju
uvjete propisane u Mjerama za financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom
radu.
Na području Općine Pušća pruža se mogućnost nezaposlenim osobama da barem
privremeno riješe pitanje radnog mjesta kroz program zapošljavanja osoba u Javnim
radovima.
Trajanje javnog rada je do 6 mjeseci, a ciljane skupine su: osobe s invaliditetom, žrtve
trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izišle iz sustava
skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda, liječeni ovisnici koji su prijavljeni u evidenciji
nezaposlenih, zatim nezaposlene osobe bez završene srednje škole s tim da na evidenciji
nezaposlenih moraju biti prijavljeni najmanje 12 mjeseci, nezaposlene osobe sa završenim
srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina a koje su na
evidenciji Zavoda minimalno 24 mjeseca te nezaposlene osobe bez obzira na radni staž,
zanimanje i kvalifikaciju ukoliko su na evidenciji nezaposlenih prijavljene najmanje 36
mjeseci.

Rad za opće dobro u Općini Pušća - Nova mjera
Korisnici socijalne naknade “vraćat će” državi za pomoć koju im isplaćuje, tako što će besplatno sudjelovati u radovima za opće
dobro. Jedna je to od novina koju je predvidio Zakon o socijalnoj skrbi. Model angažiranja socijalnih kategorija stanovništva u
javnim radovima odavno primjenjuju brojne razvijene europske zemlje, pa se i nacionalno zakonodavstvo odlučilo ugledati u
bolje. Općina Pušća jedna je od prvih općina i gradova u Hrvatskoj koja je započela s primjenom novog oblika „rada za opće dobro“.
Novi Zakon o socijalnoj skrbi predviđa kako će se radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva
ukinuti pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno pripadajući udio u naknadi, ukoliko se ne odazove pozivu jedinice
lokalne samouprave za sudjelovanje u radovima za opće dobro, bez naknade. U javnim radovima korisnici socijalne naknade
mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno. Procedura je takva da jedinice lokalne samouprave u
suradnji s centrom za socijalnu skrb pozivaju primatelje naknade na rad za opće dobro, na primjer radove čišćenja i održavanja
javnih površina, a ukoliko osoba poziv odbije, gubi pravo na pomoć.
Cilj ovakve mjere, kao i cjelokupnog izmijenjenog Zakona o socijalnoj skrbi je, da između ostaloga, na što više načina potakne
radnu aktivnost nezaposlenih radno sposobnih korisnika socijalne pomoći, kojih je u Hrvatskoj, iz dana u dan, sve veći broj.
Općina Pušća jedna je od prvih hrvatskih općina koja se odlučila za takav model , prema kojemu će svi radno ili djelomično radno
sposobni korisnici socijalne pomoći, sudjelovati u radu za opće dobro. Korisnici zajamčene minimalne naknade koji se pozivu ne
odazovu, izgubit će pravo na naknadu i neće je moći koristiti narednih 6 mjeseci. Inicijativa Općine je da na ovaj način aktivira
korisnike socijalne pomoći na značajan doprinos zajednici u kojoj žive, te im, tako psihološki olakša činjenicu da ovise o pomoći
države i općine.
www.pusca.hr
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Stambeno poslovna zona Donja Pušća
Osnovna namjera osnivanja i razvoja Zone mješovite namjene na području
Općine Pušća jest poticanje razvoja poduzetništva, kao pokretačke snage
lokalnog i regionalnog održivog gospodarskog razvoja, s ciljem povećanja broja
gospodarskih subjekata na području općine i poboljšanja njihovih poslovnih
rezultata, povećanja konkurentnosti poduzetnika, porasta zaposlenosti, te
povećanja udjela proizvodnje u ukupnom gospodarstvu Općine Pušća.
Izgradnjom i razvojem zone dugoročno će se riješiti potrebe za poslovnim
prostorom, poduzetnicima će se omogućiti poslovno povezivanje,
racionalizacija poslovanja i zajedničko korištenje pripadajuće infrastrukture, te
će se osigurati brži lokalni gospodarski razvoj, sukladan prostornim i razvojnim
planovima.

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.
Osnivanje i razvoj Zone značajan je korak u realizaciji Strateškog plana gospodarskog razvitka Općine Pušća kojim je kao jedan od prioriteta definiran razvoj
obrtništva, te malog i srednjeg poduzetništva upravo kroz implementaciju projekta izgradnje zone.

Razvojem Zone mješovite namjene predviđa se ostvarenje sljedećih rezultata:
- poboljšano gospodarsko, ekonomsko i socijalno stanje stanovništva
- povećana suradnja i učinkovitost poduzetnika
- povećanje investicijskih aktivnosti na području Općine
- veća iskorištenost postojećih potencijala
- povećanje izvoza
- rast prihoda općinskog proračuna
Zona mješovite namjene Pušća je smještena na granici naselja Hrebine i Donja Pušća
te obuhvaća površinu od 12,63 ha. Područje zone smješteno je zapadno od
županijske ceste Ž-2186, što je bio presudan faktor u odabiru lokacije, s ciljem
iskorištavanja prometnih pogodnosti i postojeće mreže infrastrukture uz glavnu
prometnicu.
Namjena prostora unutar zone definirana je Urbanističkim planom uređenja.
Planom je predviđeno da prometnu okosnicu mješovite zone čini cesta položena u
smjeru istok-zapad, koja zonu dijeli na sjeverni dio namijenjen pretežno stambenoj
izgradnji i južni dio namijenjen izgradnji gospodarskih i poslovnih sadržaja.
ZA SPOMENUTI PROJEKT ISHOĐENE SU DOZVOLE I IZRAĐENA JE SVA POTREBNA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, ALI TRENUTNO SE NE MOŽE KRENUTI U DALJNJU
REALIZACIJU JER TRI VLASNIKA ZEMLJIŠTA SPREČAVAJU DALJNJI RAZVOJ.
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Projekt uređenja trga u Donjoj Pušći
Projektom uređenja središta Donje Pušće 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.
Na ovom prostoru planira se uređenje pješačkih površina, stubišta i rampi
koje se dinamičnoj topografskoj igri spuštaju prema zgradi osnovne škole.
Na dijelu trga uz Kumrovečku cestu planirano je zadržavanje nadstrešnice
autobusnog stajališta. Pješačka površina odvaja se od prometne
županijske ceste ozelenjenom pergolom – brajdom po kojoj će rasti biljke
penjačice (bršljan, tekoma, vinova loza). Brajda na trg unosi zelenilo te
veže ovaj novouređeni prostor s lokalnim tradicijama. Na zapadnom kraju
pergole planirana je nova lokacija za postojeći spomenik. Na samom
južnom kraju ovog dijela trga, uz stubište koje vodi prema ambulanti,
smještena je fontana s plitkim vodenim bazenom širine 2m i duljine cca
20m. Fontana se sastoji od niza mlaznica koje izbacuju vodu do željene
visine. U podu fontane ugrađuje se LED rasvjeta koja omogućuje osvjetljenje u različitim bojama, te u kombinaciji s dinamikom vodenih mlazova
i stvaranje gotovo neograničenog broja prostornih i doživljajnih varijanti.
Umjesto konvencionalnih pojedinačnih klupa za sjedenje planiran je višefunkcionalni prostorni element: kontinuirana klupa – ograda visine 45,
širine 60cm koja povezuje prostor trga u cjelinu.
Niža razina trga smještena je na razini ulaza u zgradu ambulante, a povezana je s razinom trga uz Kumrovečku cestu širokim stubištem koje se
može koristiti kao gledalište – amfiteatar. Niža razina trga koristit će se i kao “pozornica” spomenutog amfiteatra te na njoj zbog toga nije
planirana druga urbana oprema. Ova razina trga povezuje se
sa školskim dvorištem na jugu stubištem s niskim i dugačkim
stubama, koje je zamišljeno kao svojevrsni poligon za različite
“adrenalinske” aktivnosti: BMX, skateboard itd.
U istočnom dijelu obuhvata uređuje se javno parkiralište s 30
parkirnih mjesta na koje se ulazi iz školske ulice. Na sjevernom
dijelu 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.
Spomenuti projekt biti će kandidiran na natječaje strukturnih
fondova EU. Kako na takvim natječajima investiciju treba prvo
isfinancirati, pa tek onda ostvariti povrat sredstava, Općina
Pušća morat će se kreditno zadužiti.

www.pusca.hr

13.

Projekt Dječji vrtić za djecu s posebnim potrebama
Tijekom posljednje tri godine Općina Pušća je
osigurala značajna sredstva za sanaciju zgrade stare
škole koja je prenamijenjena u dječji vrtić, opremljen
prema najsuvremenijim pedagoškim standardima.
Vodeći se smjernicama i principima održive gradnje
koja ima za cilj povećanje energetske učinkovitosti
objekata, radovi na prenamjeni zgrade stare škole u
novi dječji vrtić izvedeni su sukladno visokim
energetsko - ekološkim standardima.
Otvorenjem novog dječjeg vrtića, postojeći dječji vrtić
se prestao koristiti. Predmetna zgrada starog vrtića je smještena na adresi Kumrovečka cesta 98, u naselju
Donja Pušća. Površina građevine iznosi 280,51 m2, a sastoji se od prizemlja, potkrovlja i natkrivene terase koja
je namijenjena boravku djece na otvorenom. U neposrednoj blizini građevine nalazi se zajedničko dječje
igralište i park.
Sukladno definiranim potrebama, pokrenuta je inicijativa da se prenamjenom zgrade starog dječjeg vrtića
osigura prostor za dječji vrtić za djecu s posebnim potrebama s područja cijele Zagrebačke županije. Naime,
prema podacima Udruge Roda, u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji se godišnje rodi 1300 djece s posebnim
potrebama (točnih podataka nema jer ne postoji jedinstveni registar), a mnoge ustanove predškolskog odgoja
zbog nedostatka adekvatnog prostora i obučenog osoblja nisu u mogućnosti prihvatiti djecu s posebnim
potrebama u svoje programe. Sve navedeno potaklo je Općinu Pušća da u što skorijem roku iznađe financijska
sredstva potrebna za kompletnu realizaciju ovoga projekta, kako bi se prostor vrtića za djecu s posebnim
potrebama adaptirao te stavio u funkciju.
S obzirom na nedostatak potrebnih kapaciteta za predškolski odgoj djece s posebnim potrebama na području
cijele Zagrebačke županije, Općina Pušća planira što skoriju realizaciju navedenog projekta te su već ostvareni
kontakti s jedinicama lokalne samouprave s područja županije koje subvencioniraju programe djece s
posebnim potrebama. Sukladno predviđenim potrebama, u okviru vrtića planirano je ustrojavanje dvije do tri
nove skupine s posebnim programom odgoja, obrazovanja i njege djece s posebnim potrebama predškolske
dobi.
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Kulturni i turistički centar Općine Pušća
Općina Pušća je u proteklom razdoblju bila oslonjena na resurse
većih okolnih središta, prije svega Zaprešića i Zagreba, što se
danas očituje u vidljivom nedostatku pojedinih društvenih
funkcija na području Općine. Stoga Općina Pušća u posljednjih
nekoliko godina kontinuirano, u skladu s proračunskim
mogućnostima, ulaže u razvoj kulturnih i društvenih sadržaja.
Osim manjka objekata društvene infrastrukture na području
Općine, problematiku dodatno pogoršava i činjenica vrlo lošeg
stanja već postojećih objekata. To je vidljivo i na primjeru društvenog doma u Pušći koji u naravi predstavlja
polivalentni prostor javne namjene.
Kako bi se osigurala kvalitetna izvedba projekta obnove društvenog doma, u skladu s namjenom korištenja
prostora, Izrađeno je idejno rješenje kojim je definirana nova kulturno turistička namjena građevine.
Po završetku projekta adaptacije, osigurat će se kvalitetna infrastruktura za održavanje niza kulturnih
sadržaja, kao što su razne manifestacije, priredbe i koncerti te druga javna okupljanja, budući da se planira
povećanje kapaciteta postojeće dvorane.
Prenamjenom će se osigurati i prostor za knjižnicu koja trenutno djeluje u ograničenom prostoru u sklopu
Osnovne škole Pušća, unutar zgrade osigurat će se i prostori namijenjeni radu udruga.
U prostorijama budućeg Kulturnog i turističkog centra, biti će smješten i ured
Turističke zajednice gdje će svi posjetitelji moći dobiti informacije o brojnim
turističkim potencijalima ovog područja (tematske staze, biciklističke staze,
piknik zona, kulturno povijesne znamenitosti, obiteljska poljoprivredna
gospodarstva koja posjetiteljima nude brojne autohtone prehrambene i
tradicijske proizvode, te niz turističkih manifestacija: Božićni sajam, Izložba
rakija, Salamijada, Vinologija, Etno Pušća...).
Trenutno je za spomenuti projekt izrađena cjelokupna projektna
dokumentacija, te je ishođena građevinska dozvola.

www.pusca.hr
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GIS i REGISTAR NEKRETNINA
Geografski informacijski sustav (GIS) je sustav za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih
njima. U najstrožem smislu to je računalni sustav sposoban za integriranje, spremanje, uređivanje, analiziranje
i prikazivanje geografskih informacija. U općenitijem smislu GIS je oruđe "pametne karte" koje dopušta
korisnicima stvaranje interaktivnih upitnika (istraživanja koja stvara korisnik), analiziranje prostornih
informacija i uređivanje podataka.
GIS podaci predstavljaju objekte u stvarnom svijetu (ceste, upotrebu zemljišta, visinu) pomoću digitalnih
podataka.
Tehnologija geografskog informacijskog sustava može se koristiti za znanstvena istraživanja, upravljanje
resursima, imovinsko upravljanje, planiranje razvoja, kartografiju i planiranje puta. GIS bi na primjer mogao
dopuštati planerima u slučaju opasnosti da lako izračunaju vrijeme potrebno za odgovor u slučaju prirodne
katastrofe ili bi se pak mogao koristiti za pronalaženje močvara koje trebaju zaštitu od onečišćenja.
Trenutno je u tijeku izrada Registra nekretnina Općine Pušća, te geografski informacijski sustav (GIS) koji će u
skoro vrijeme biti objavljeni na web stranici Općine Pušća (www.pusca.hr).
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Turistički projekti na području Općine Pušća
Prepoznavši turizam kao jedan od pokretača gospodarskih aktivnosti ovog područja, Općina Pušća dostupna sredstva
ulaže u razvoj javne turističke infrastrukture koja je preduvjet intenzivnijeg razvoja turističkih djelatnosti na području
općine. U cilju unapređenja kvalitete turističke ponude, Općina Pušća kontinuirano osmišlja i razvija nove sadržaje koji
će privući posjetitelje i osigurati rast prihoda od turizma.
S obzirom da Općina zbog velikog broja sakralnih objekata privlači sve veći broj
posjetitelja, definiran je projekt „Staza života“ koji obuhvaća urbanističko
pejsažno uređenje padine u središtu naselja Donja Pušća.
Župna crkva sv. Jurja i kapela Majke Božje Ciselske predstavljaju povijesnu
jezgru naselja Donja Pušća i čine sklop zaštićenih sakralnih građevina s
pripadajućom padinom brda (Cirkvenim brijegom) upisanih u Registar
kulturnih dobara. Smještene su na istaknutom položaju i stopljene u razvedeni
pušćanski pejsaž te dominiraju cijelom okolicom kreirajući cjelinu visoke
ambijentalne vrijednosti, a predstavljaju bitan element identiteta naselja, kao i
cijelog kraja. Prepoznavši značaj i potencijale navedene kulturno povijesne cjeline, Općina Pušća je definirala projekt
uređenja padine kao javnog, perivojno oblikovanog prostora, pejsažnomeditativno-sakralnog karaktera.
Uz spomenuti projekt Općina Pušća osmislila je i projekt kojim bi se dio podrumskih prostorija u zgradi općine
adaptirao, te prenamjenio u turističke svrhe tj. uredio i opremio kao vinski podrum koji će doprinijeti daljnjem
unaprjeđenju turističke ponude na području općine.
Kako je ovo područje primarno orijentirano poljoprivrednim djelatnostima, posebice vinogradarstvu i vinarstvu, te
posebnim oblicima turizma kao potencijalne pokretačke grane gospodarstva, za čiji razvitak postoje vrlo bogati i
raznoliki turistički resursi (iznimni prirodni potencijali, autohtona enogastronomska ponuda, bogata tradicijska
baština, značajni primjerci kulturno – povijesnih objekata, postojeći turistički sadržaji), a uzimajući u obzir rastuće
trendove na domaćem i inozemnom turističkom tržištu upravo za specifičnim ruralnim destinacijama ovakvoga tipa,
Općina Pušća ovim projektom, osigurat će dodatni turistički sadržaj u vidu
vinskog podruma u sklopu kojega ce svi potencijalni turisti/posjetitelji vinske
ceste biti u mogučnosti degustirati i kupiti autohtona vina domaćih vinara s
ovoga područja.

www.pusca.hr
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Još jedan turistički projekt je i izgradnja vidikovaca, a predstavlja
unapređenje cjelokupne turističke ponude područja Općine Pušća, kroz
uređenje i stavljanje u turističku funkciju sadržaja temeljenih na bogatoj
prirodnoj baštini.
Vidikovci su namijenjeni biciklistima, šetačima, fotografima i svim
ljubiteljima prirode koji posjećuju postojeće turističke staze i obiteljska
poljoprivredna gospodarstva.
Projektom iz 2014. godine, uspostavom hotspot lokacije Općina Pušća želi doprinijeti promociji turističkih
sadržaja te upotpuniti ponudu ruralnog turizma kojom će uspješno zadovoljiti potrebe i najzahtjevnijih
„suvremenih“ turista.

Cilj ovog projekta je podizanje konkurentnosti i intenzivnija promocija lokalne
turističke ponude kroz olakšanu i povećanu dostupnost informacija.
U radijusu od 500 metara od hotspot lokacije nalaze se brojni turistički sadržaji
kao što su ugostiteljski objekti, sportsko rekreacijski centar, crkva Blažene Djevice
Marije Čiselske i Crkva sv. Jurja, Galerija Kraljice Mira, te budući Kulturni i turistički
centar Općine Pušća.
U ovom tekstu spomenuti su samo neki od projekata razvoja turizma u ovom kraju, te možemo zaključiti kako je
područje općine turistički zanimljivo po svojim brojnim uređenim tematskim i biciklističkim stazama,
vidikovcima, zaštićenim kulturnim dobrima, očuvanoj prirodi, kao i po bogatoj ponudi lokalnih obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava koja osobito privlače vikend turiste iz tek pola sata vožnje udaljenog Zagreba i
okolice.
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MANIFESTACIJE
U Općini Pušća nema registriranih smještajnih kapaciteta, međutim tijekom godine ipak
privlaći značajan broj uglavnom jednodnevnih posjetitelja, i to osobito različitim
turističkim događajima, odnosno kulturnim, umjetničkim i zabavnim manifestacijama
koje intenzivno promoviraju gastronomiju, kulturnu baštinu, folklor i ostale ekološke i
etnografske posebnosti ovoga podneblja.
Božićni poljoprivredni sajam i Izložba rakija Zagrebačke županije
Gospodarska manifestacija Poljoprivredni božićni sajam u Pušći održava se od 2004.
godine, a u okviru manifestacije od 2005. godine održava se i Izložba rakija Zagrebačke
županije. Sajam i izložba okupljaju proizvođače/izlagaće ekoloških i tradicijskih
proizvoda iz okolnih županija te iz susjedne Slovenije.
Pušcanska salamijada i špekijada i Vinologija
Na području Općine Pušća već dugi niz godina razvijena je tradicija spravljanja domaćih
salama i manufakturnih kobasičarskih proizvoda. S ciljem poboljšanja kvalitete i
intenzivnije promocije lokalne poljoprivredne proizvodnje te unapređenja turističke
ponude Zagrebačke županije, Udruga proizvođaća autohtonih salama „Pušćanska
salama“ pokrenula je 2007. godine manifestaciju „Pušćanska salamijada i špekijada“.
Istovremeno sa „Salamijadom i špekijadom“ u organizaciji Udruge vinogradara, vinara i
podrumara zaprešičkog kraja “Trilikum” održava se i “Vinologija” (ocjenjivanje vina).
Etno Pušća
S ciljem obogaćivanja turističke ponude i razvijanja suradnje i prijateljstva s drugim
folklornim ansamblima iz zemlje i inozemstva, Kulturno umjetničko društvo Pušća
organizira manifestaciju Etno Pušća. Manifestacija je prepoznatljiva u širim okvirima, te
se iz godine u godinu bilježi rast broja sudionika. U okviru manifestacije u blizini
društvenog doma održava se i izložba starih zanata i obrta te degustacije tradicijskih
prehrambenih proizvoda s ciljem promicanja gastronomske prepoznatljivosti i
autohtonih vrijednosti ovog kraja.
Dan Općine Pušća
Dan Općine Pušća Jurjevo je višednevna manifestacija koja se održava krajem mjeseca
travnja i početkom mjeseca svibnja. S ciljem organiziranja što raznolikijeg programa koji
će zadovoljiti potrebe i interese svih skupina stanovništva, Općina Pušća svake godine
program manifestacije definira u suradnji s brojnim udrugama i ustanovama s lokalnog
područja. Program obilježavanja Dana Općine Pušća obuhvaća niz događanja
edukativnog, kulturnog, gastronomskog, sportskog i zabavnog karaktera.
Uz navedene manifestacije, na području Općine se održava i niz manjih događanja poput
Čehatve (prikaz starog radnog običaja), Pušćanske labure (natjecanje u uređenju
okućnica), Večeri kajkavske ikavice u Mariji Magadaleni te brojna kulturna događanja i
sportska natjecanja i priredbe.

www.pusca.hr
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Uz mnogobrojne završene infrastrukturalne projekte, te nove projekte na kojima se intenzivno radi
kao što su: Stambeno poslovna zona Donja Pušća, Uređenje trga u Donjoj Pušći, Dječji vrtić za djecu
s posebnim potrebama, Kulturni i turistički centar Općine Pušća, te razni turistički projekti, koji
unaprjeđuju kvalitetu življenja na ovom području, s ponosom možemo reći kako je OPĆINA PUŠĆA
MJESTO POŽELJNO ZA ŽIVOT.
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