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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 Marija Gorica. 

 

Sukladno tome, Općina Marija Gorica u razdoblju 2021.-2025. svoje djelovanje usmjerit će na 

provedbu mjera u okviru tri prioriteta: 

 

1. Konkurentno i održivo gospodarstvo 

2. Unaprjeđenje infrastrukturnog sustava i zaštite  okoliša 

3. Poboljšanje kvalitete života stanovnika 

 

Učinkovitom provedbom mjera planiranih ovim Provedbenim programom Općina Marija 

Gorica 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. kada isti 

bude usvojen.  
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1. Uvod 
 

1.1. Djelokrug rada 
 

Općina Marija Gorica je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelovanja u 

skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada 

i akata tijela Općine. 

Općina Marija Gorica u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja 

kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni 

državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:  

- uređenje naselja i stanovanja,  

- 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. 

Općina Marija Gorica obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim 

zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. Sadržaj i način 

obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog 

vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. 

Općina Marija Gorica može obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovoga Statuta 

organizirati zajednički s drugom jednicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne 

samouprave osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, 

zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u 
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skladu s posebnim zakonom. Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. 

ovoga članka donosi Općinsko vijeće. 

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je 

obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, 

posebnom odlukom prenijeti na Zagrebačku županiju. Općinsko vijeće može pojedine poslove 

iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore. U tom 

slučaju Općina osigurava sredstva za obavljanje prenesenih poslova. 

 

1.2. Vizija 
 

Vizija predstavlja opis željenog stanja u budućnosti općine Marija Gorica. Vizija se zasniva 

na rezultatima analize postojećeg stanja, SWOT analize te idejama Radne grupe za izradu 

Strategije o njihovom viđenju budućeg razvoja Općine kroz narednih pet godina. Ona 

obuhvaća sva prioritetna područja djelovanja i sadrži sve relevantne vrijednosti koje zajednica 

priznaje kao komparativne prednosti i mogućnosti koje je potrebno iskoristiti na putu 

ostvarivanja lokalnog razvoja.  

Uspješna vizija ima značajke realnosti i koherentnosti, kroz koju se jasno utvrđuju glavni 

strateški ciljevi i očekivani rezultati strategije. Sadrži težnje prema kojima bi se razvoj općine 

Marija Gorica u razdoblju od 2021. do 2025. godine trebao kretati. Predstavlja put usmjeren 

na poticanje gospodarstva, razvoj javne infrastrukture, zaštitu okoliša i razvoj ljudskih 

potencijala. 

Vizija općine Marija Gorica je definirana kroz višeslojni interaktivni pristup ovoj 

problematici, u čemu su sudjelovale sve ciljne skupine te je u konačnici definirana vizija. 

 

1.3. Mandat i Misija 

 
Misija Općine Marija Gorica je kvalitetna suradnja sa stanovnicima Općine, uvažavanje 

njihovih prijedloga  te provođenje istih u djelo pri čemu će procese provedbe transparentno 

prikazivati. Općina Marija Gorica osigurat će ključna partnerstva za definiranje i realizaciju 

svih mjera razvoja radi stvarnog napretka u kvaliteti života i rada u Općini. Općinska uprava 

će efikasno, pravodobno, transparentno i kvalitetno izvršavati funkcije i zadatke sukladno 

Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te će svojim djelovanjem uvijek biti 

u službi svojih građana omogućavajući im 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. 

Ovaj Provedbeni program donosi se za razdoblje od 2021. – 2025. godine i vrijedi za 

mandatno razdoblje čelnika tijela. 
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1.4. Organizacijska struktura upravnih tijela JLS 
 

Tijela Općine Marija Gorica su Općinsko vijeće i općinski Načelnik. 

Općinsko vijeće je predstavničko 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 ovim Statutom. Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo 

nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose 

na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a 

izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika. 

Općinsko Vijeće: - donosi Statut Općine Marija Gorica, - donosi Poslovnik o radu, - donosi 

odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine, -

donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna usvaja godišnje izvješće o izvršenju 

proračuna, -donosi odluku o privremenom financiraju, - odlučuje o stjecanju i otuđenju 

pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost 

prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 

odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom 

imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna, - donosi Odluku o 

promjeni granica Općine, - uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi, - donosi 

odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja, - osniva 

javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, 

društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, - predlaže glavnoj 

skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice ili udjele u 

vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva, - odlučuje o 

davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u 

većinskom vlasništvu Općine, - daje prethodne suglasnosti na Statute ustanova, ukoliko 

zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano, - donosi odluke o potpisivanju 

sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i 

zakonom, - raspisuje lokalni referendum, - bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika 

Općinskog Vijeća, - osniva, bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća, - 

odlučuje o pokroviteljstvu Općine, - donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu 

javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja, -imenuje i razrješava i druge osobe određene 

zakonom, ovim Statutom, i posebnim odlukama Općinskog vijeća, - odlučuje o 

pokroviteljstvu Općine, - donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih 

priznanja i dodjeljuje javna priznanja, - imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, 

ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća, - donosi odluke i druge opće akte koji 

su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima. 

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime 

Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene kulturne, sportske ili druge 

manifestacije od značaja za Općinu Marija Gorica. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik 

obavještava Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici Općinskog vijeća. 
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Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih 

članova. Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju 

referenduma i odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se 

većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. Odluku o raspisivanju referenduma za 

opoziv općinskog načelnika koji je predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće 

donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.  

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. Dužnost predsjednika i potpredsjednika 

vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i 

potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća. 

Radna tijela Općinskog vijeća su: 

1. Mandatna komisija 

2. Odbor za izbor i imenovanja 

3. Odbor za statut, Poslovnik i propise 

4. Odbor za financije i proračun 

Načelnik zastupa Općinu Marija Gorica i nositelj je izvršne vlasti Općine. Mandat načelnika 

traje četiri godine. Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja 

poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela 

Općine. Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to 

do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za 

razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika 

nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog 

duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni 

zamjenik kojeg načelnik imenuje iz reda članova Općinskoga vijeća. 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Marija Gorica 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. Upravna tijela se ustrojavaju kao 

upravni odjeli i službe. Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog 

natječaja imenuje općinski načelnik. 

Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi 

ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Mjesni 

odbori na području Općine su: Marija Gorica, Kraj Gornji i Bijela Gorica, Kraj Donji, 

Trstenik i Sveti Križ.  
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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 Marija Gorica 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 

 

Gospodarske su djelatnosti isprepletene i međuovisne, a putem podjele rada, razmjene, 

organizacije proizvodnje i upravljanja čine temelj društvenog života. Gospodarstvo je ključni 

segment jedne zajednice o čijoj razvijenosti ovisi zaposlenost i socijalni standard 

stanovništva, te su razvoj i održivi rast gospodarstva jedan od najvažnijih prioriteta svake 

politike, kako nacionalne i regionalne, tako i lokalne. 

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. 

OpćinuMarija Gorica snažno obilježava blizina Grada Zagreba s kojim ima visok stupanj 

demografske, gospodarske i prometne povezanosti. 

Gospodarske djelatnosti na području općine Marija Gorica su usmjerene na razvoj malog 

poduzetništva, koje je potrebno više vezati uz poljoprivredu i prateće prerađivačke djelatnosti 

te različite specifične oblike turizma, za što za području općine postoje odlični preduvjeti i 

brojne komparativne prednosti. Prema podacima iz digitalne komore, na području Općine 

Marija Gorica posluju ukupno 30 poduzeća, 18 društvo s ograničenom odgovornošću, te 11 

jednostavna društva s ograničenom odgovornošću i 1 Dječji vrtić. 

Uz poduzetnike, značajni su i obrtnici. Prema podacima iz Obrtnog registra, na području 

Općine Marija Gorica djeluje 12 obrta. Poduzetničke zone su infrastrukturno opremljena 

područja definirana prostornim planovima, namijenjena obavljanju određenih vrsta 

poduzetničkih, odnosno gospodarskih aktivnosti. 

Osnovna karakteristika poduzetničkih zona je zajedničko korištenje infrastrukturno 

opremljenog i organiziranog prostora od strane poduzetnika kojima se poslovanjem unutar 

poduzetničke zone omogućuje racionalizacija poslovanja i korištenje raspoloživih resursa 

poduzetničke zone s ostalim korisnicima poduzetničke zone. 
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Prostorno-planskom dokumentacijom, za zonu je donesen Urbanistički plan uređenja, 

smještena je u sjevernom dijelu naselja Kraj Donji, između željezničke pruge, smjer Savski 

Marof-Kumrovec, i prometnice županijskoga ranga. Zona se nalazi u neposrednoj blizini 

željezničke postaje u Kraju Donjem (navedena pruga trenutno nije u funkciji). Od ulaza na 

autocestu A2 Zagreb-Macelj udaljena je 11 km, od Zagreba 45 km, od luke Rijeka 195 km, a 

od granice s Republikom Slovenijom 5 kilometara. Posebna pogodnost ove lokacije je i 

neposredna blizina stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Kraj Donji-Rakovec 

(Republika Slovenija). 

Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene obuhvaća vrijedno obradivo tlo i ostala 

obradiva tla koja se pojavljuju u području obuhvata plana. Vrijedna obradiva tla na području 

obuhvata plana nalaze se u dolini rijeke Sutle, uz zapadnu granicu Općine, na ravnom terenu. 

Poljoprivredne površine za razvoj poljoprivrede predstavljaju jedan od temelja gospodarskog 

razvitka Općine Marija Gorica, te se površine ne smiju smanjivati. Površine koje nisu u 

obuhvatu građevinskih područja naselja i izdvojenih namjena dijele se na: 

- poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene 

o vrijedno obradivo tlo (P2) 

o ostalo obradivo tlo (P3) 

Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene koristit će se u svrhu poljoprivredne 

proizvodnje i gospodarske namjene. 

Nositelji poljoprivredne djelatnosti na području općine su obiteljska poljoprivredna 

gospodarstva (92), koja su prema svojoj površini, proizvodnim kapacitetima i ostvarenim 

ekonomskim rezultatima mala, dok su samo tri poslovna subjekta (obrti i trgovačka društva) 

registrirana u poljoprivrednim djelatnostima. 

Najviše zemljišta nalazi se pod ostalim poljoprivrednim zemljištima (livade, pašnjaci, i dr.), 

ha čak 42 %, oranice zauzimaju 39 % korištenog zemljišta, te voćnjaci zauzimaju 11 % 

površine dok najmanje površine zauzimaju vinogradi 8 %. 

Šumama u vlasništvu RH gospodari Uprava šuma Zagreb, a dio šuma se nalazi u privatnom 

vlasništvu. Šume imaju svoju gospodarsku, ekološku i socijalnu funkciju, te je zaštita 

područja šuma od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Cilj gospodarenja šumama i 

šumskim zemljištem je očuvanje ekosustava, izraženo kroz općekorisne funkcije šuma, te 

osiguranje potrajnosti, što podrazumijeva upravljanje i uporabu šuma i šumskog zemljišta, 

tako da se u šumi održava biološka raznolikost, sposobnost obnavljanja, vitalnost i 

gospodarski potencijal. 

Šume ugrožava i agresivan prodor ljudskih aktivnosti koji se očituje u širenju građevinskih 

područja, upotrebe kemijskih sredstava na poljoprivrednim površinama u kontaktnim 

područjima uz šume i zagađenju površinskih i podzemnih voda i drugim efektima suvremene 

urbanizacije. Šume gospodarske namjene na području općine Marije Gorica zauzimaju 336,97 

ha ili 19,56 % ukupne površine općine te uz poljoprivredno zemljište predstavljaju 

najznačajniji prirodni resurs ovog područja. 
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Na brežuljku iznad Dubravice izgrađen je lovački dom sa prostranim parkiralištem te 

olimpijskom streljanom za gađanje glinenih golubova. Lovačko društvo ”Vidra” Dubravica 

ovim lovištem gospodari od 1946. godine. 

U šumi Dubrava-Lugarski breg, nalazi se jedinstveno stanište endemske biljke rosike ili 

mesožderke koje se naziva Čret, zbog specifičnog tla i okruženja. 

Prostor općine dio je lovišta br. I/106 Dubravica kojim gospodari Lovačko društvo "Vidra" 

Dubravica, Lovna jedinica Marija Gorica. Društvo je osnovano 1946. godine 

Na području lovne jedinice Marije Gorice od plemenite divljači obitava:  

 Srna 

 Zec 

 Fazan 

 Jarebica 

 Divlja patka  

 Divlji golub  

Od grabežljivaca se najčešće pojavljuju:  

 Lisica 

 Kuna zlatica 

 Jastreb 

 Sova 

 Psi 

 Mačke 

 Tvor 

 Lasica  

Osim sportskih lovačkih priredbi, članovi lovačkog društva organiziraju ekološke akcije kao 

npr. čišćenje šuma i održavanje prirodnih izvora. 

Vodne površine na području općine obuhvaćaju vodotokove rijeke Sutle i potoka Gromačno, 

Stubal, Ribnjak, Curak i Lužnica. Dijelom vodotoka gospodari Športsko ribolovno društvo 

Šaran Zaprešić. Osim ribolova i ribičkih natjecanja članovi društva provode i brojne ekološke 

akcije. 

Iz opisa geografskog položaja općine, vidljivo je da je općina Marija Gorica smještena u vrlo 

lijepom prirodnom krajoliku, daleko od prometne gužve, a ipak blizu grada Zagreba, 

karakterizira Čist okoliš, bogatstvo i očuvanost prirodne i kulturne baštine te brojne autohtone 

osobitosti koje su preduvjeti intenzivnijeg razvoja više selektivnih oblika ruralnog turizma. 

Najpoznatiji turističko ugostiteljski objekt je izletište "Ladanjski raj", smješteno nedaleko od 

centra Marije Gorice, na brijegu Lipa, sa zadivljujućim pogledom na dolinu rijeke Sutle i 

slovensko gorje. Mjesto je ovo održavanja mnogih fešti i manifestacija, aktivno od 

sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Izletište je vrlo zahvalno mjesto i zbog svoje 

gastronomske ponude (domaća kuhinja) s pratećim ugostiteljskim prostorom, zabavnim 
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programom i mogućnošću višednevnog odmora. Mogućnosti predaha i ćaskanja uz kavu ili 

pokoje piće postoji i u obližnjim kafićima kao što su "Cafe bar" u centru Marije Gorice i 

"Cafe bar" u Kraju Donjem. 

Uz pomoć općinskih otaca kulturno sportske manifestacije uglavnom organizira "Mladež 

općine". 

Značajna događanja su: 

- Dan općine 

- Susreti glazbenih sastava 

- Prvi pljesak 

- Ženski malonogometni turnir 

- Žetvene svečanosti 

- Fašnjak 

- Turnir nogometnih veterana u Kraju Donjem 

Iz ravničarsko predjela uz rijeku Sutlu, na ulazu u Hrvatsko Zagorje uzdižu se pitomi 

vinorodni brežuljci obrasli bujnim zelenilom. Osim prirodnih blagodati na području općine 

nalaze se vrijedni kulturno-povijesni spomenici i ugostiteljsko turistički objekti. 

Kao poseban dragulj kulturne baštine vrijedno je vidjeti baroknu crkvu Blažene Djevice 

Marije od pohođenja u samoj Mariji Gorici, jednu od najljepših u Hrvatskoj. Osim barokne 

crkve mještani su posebno ponosni i na kapelu Sv. Križ koja se spominje u ispravi još iz 1334. 

godine. Građena je u gotičkom stilu s kasnije izrađenim baroknim inventarom. I na susjednom 

brijegu Celine lijepo je srasla kapela građena u 19. st. Na raskrižjima cesta u selima općine 

mogu se vidjeti drvena raspela koja su izradili nepoznati stari majstori. U duhovnu vertikalu 

svakako spada i znamenita "Pučka škola" osnovana 1854. u kojoj je jedan od prvih đaka bio 

Ante Kovačić. Kao kulturno-povijesni spomenik vrijedno je spomenuti kuriju Kraj, građenu 

krajem 16. st. 

Općina turističku prepoznatljivost ostvaruje i kroz brojne manifestacije:  

- „Božićni sajam“ 

- „Sanjkaški kup“ 

- „Ženski malonogometni turnir“ 

- „Uskrsni sajam“ 

- „Prvi pljesak“ 

- „Žetvene svečanosti“ 

- „Fašnjak“ 

- „Najljepše biti je mužikaš“ 

- „Štruklijada, štrudlijada i kestenijada“ 

Navedene manifestacije promoviraju gastronomiju, kulturnu baštinu, folklor i ostale 

etnografske posebnosti ovoga podneblja te tijekom godine privuku nekoliko tisuća 

posjetitelja. 
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PROMETNA I KOMUNALNA 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. 

Javne prometne površine na području Općine razvrstane su u četiri kategorije: 

o županijske ceste 

 Ž-3005Dubravica-Vukovo Selo-Harmica 

 Ž-3030Donja Pušća-Marija Gorica-Trstenik Pušćanski-D 225 

 Ž-3031Ž 3005-Marija Gorica 

 Ž-3033Marija Gorica-Križ Brdovečki-Šenkovec-D 225 

 Ž-3276Kraj Gornji (Ž3005) – Marija Magdalena – Ž3030 

 

o lokalne ceste 

 L-31013Kraj Donji (Ž3005)-Marija Gorica (Ž3033) 

 L-31014Vukovo Selo (Ž3005) – Križ Brdovečki (Ž3033) 

 L-31016Ž3033 – Gornji Laduč-D225 

 

o nerazvrstane ceste 

o kolno pješački i pješački putevi 

Područjem općine prolazi trasa željezničke pruge značajna za lokalni promet L102Savski 

Marof – Kumrovec – Državna granica – (Imeno), na području naselja Kraj Donjinalazi 

željeznička postaja. 

Vodoopskrba na području općine Marija Gorica riješena je u potpunosti vodoopskrbnim 

sustavom "Zaprešić". Ovaj vodoopskrbni sustav temelji se na korištenju vodocrpilišta 

"Šibice" smještenog jugozapadno od Zaprešića, na području savskog aluvija, kojim se 

zadovoljavaju sve potrebe neposredno gravitirajućih područja, pa tako i općine Marija Gorica. 

Iz Registra zaštićenih područja, koji vode Hrvatske vode, utvrđeno je da na području Općine 

Marija Gorica nema područja izvorišta ili drugih ležišta vode koja se koriste ili su rezervirana 

za javnu vodoopskrbu, odnosno utvrđeno je da se nalazi izvan granica zona sanitarne zaštite 

izvorišta, kao ni područja za kupanje i rekreaciju, međutim vodotok Sutla je područje 

pogodno za zaštitu gospodarski značajnih vodenih organizama i područje namijenjeno zaštiti 

staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite. 

Na području Općine najznačajnije je međudržavno vodno tijelo koje prema važećem Planu 

upravljanja vodnim područjima (NN 66/16) ima oznaku CSRI0029_001 (Sutla), a od manjih 

vodotoka na predmetnom području se nalaze dva vodna tijela (vodotok Ribnjak Gromačno). 

Vodoopskrbni sustav je izgrađen na području Općine Marija Gorica. Na području predmetne 

općine nije izgrađen sustav javne odvodnje. Odvodnja oborinskih i otpadnih voda riješena je 
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ispuštanjem u sabirne jame, septičke jame ili u obližnje vodotoke. Otpadne vode sabiru se u 

septičke jame, koje su nakon izgradnje vodoopskrbnog sustava postale nedovoljnog 

kapaciteta, tako da postoji opasnost od izlijevanja otpadnih voda, što može prouzročiti štetne 

posljedice za zdravlje ljudi i okoliš.  

Zbog zastarjele telekomunikacijske infrastrukture na području općine smanjena je brzina 

pristupa internetu te dolazi do prekida veze, dok zbog blizine granice sa Republikom 

Slovenijom dolazi do problema u mobilnoj mreži te prebacivanje korisnika na mreže 

slovenskih operatera. Područje općine Marija Gorica u potpunosti je pokriveno fiksnim 

telefonskim linijama, dok je kvaliteta signala mobilne mreže i ADSL mreže 

nezadovoljavajuća. 

Područje općine Marija Gorica električnom energijom snabdijeva Elektra Zagreb Pogon 

Zaprešić. Elektroopskrbna mreža je funkcionalno i tehnički u dobrom stanju. Prema 

podatcima Odluke o donošenju PPOU Marije Gorice određena su području planiranih zona  

elektroničke komunikacijske infrastrukture za smještaj samostojećih antenskih stupova u 

radijusu od 1000 m do 2000 m, kao i položaj aktivnih lokacija koje predstavljaju EKI zone 

radijusa 100 m. 

Na području Općine Marija Gorica prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada koji 

nastaje u kućanstvima i gospodarstvu obavlja trgovačko društvo Zaprešić d.o.o. za obavljanje 

komunalne djelatnosti Zaprešić.  

Zaprešić d.o.o. u vlasništvu je jedinica lokalne samouprave:  

 Grada Zaprešića i općina Luka 

 Dubravica 

 Pušća 

 Bistra 

 Marija Gorica 

 Brdovec 

Općina Marija Gorica osigurala je javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog otpada na području Općine na način da se miješani komunalni otpad sakuplja 

po modelu od „vrata do vrata“, a biorazgradivi komunalni otpad od korisnika prikuplja putem 

spremnika na zelenim otocima. Miješani komunalni i biorazgradivi otpad prikuplja Zaprešić 

d.o.o. 

Na području Općine Marija Gorica zasebno se prikupljaju papir i plastika (metal) koji se 

odlažu u posebne pvc vrećice i žute spremnike, te se odvoz navedenih vrsta otpada organizira 

jednom mjesečno od strane Zaprešić d.o.o 

Na području Općine Marija Gorica nalazi se i 1 zeleni otok u naselju Kraj Gornji. Mještani 

imaju na raspolaganju i 2 reciklažna dvorišta - jedno u Ključu Brdovečkom i drugo u 

Zaprešiću. 
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U proteklih nekoliko godina izvršena su značajna ulaganja u modernizaciju i proširenje 

sustava javne rasvjete te je na području cijele općine izgrađena ekološki prihvatljiva i 

energetski učinkovita javna rasvjeta. 

Na području općine uređena su groblja u Mariji Gorici uz župnu crkvu te u Sv. Križu uz 

kapelu Sv. Križa. Na oba groblja osigurana je osnovna infrastruktura kroz izgradnju 

mrtvačnica. Kapaciteti groblja za sada zadovoljavaju potrebe, a budućem se razdoblju planira 

izgradnja novih grobnih mjesta na groblju u Mariji Gorici te proširenje groblja u Sv. Križu. 

 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURA 

 

Područje društvenih djelatnosti predstavlja izuzetno važan segment društvenog života, koji je 

u neposrednoj interakciji s ostalim područjima života, pa je neupitna potreba njihovog 

razvitka, budući da su one u funkciji općeg razvoja. U središtu naselja Marija Gorica 

grupirana je većina površina za smještaj javnih i društvenih sadržaja. 

 

a) ODGOJ I OBRAZOVANJE 

Obrazovni sustav na području općine Marija Gorica obuhvaća obrazovne programe koji se 

provode na razini predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja. 

Osnovna škola u Mariji Gorici osnovana je 1854. godine. Školska zgrada sagrađena je 1924. 

godine. Za vrijeme gradnje škole učenici su polazili školu na Volašćaku (Kraj Donji). Školu u 

Mariji Gorici pohađaju djeca iz: 

• Marije Gorice 

• Hrastine 

• Trstenika 

• Svetog Križa 

• Vukovog Sela 

• Kraja Donjeg 

• Bijele Gorice 

• Oplaznika 

• Celina 

• Žlepca 

1954. godine, prema zapisima iz spomenice, škola slavi 100 godina postojanja. Tom prilikom 

škola dobiva naziv OŠ Ante Kovačića, bivšeg polaznika te škole. Od početka 2007. godine 

škola dobiva status samostalne škole. 

DV Bambi je dječji vrtić sa tradicijom od 2006. godine, punih 15 godina rada. Smješten je na 

području naselja Marija Gorica. Uz program dječjeg vrtića, osigurana je i provedba programa 

predškolskog odgoja, program folklora, kraći program ranog učenja njemačkog jezika i kraći 

program ranog učenja engleskog jezika.  
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b) ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 

Općina Marija Gorica kao jedinica lokalne samouprave koja osigurava uvjete za zaštitu, 

očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva kroz organizaciju zdravstvene zaštite na 

primarnoj razini. Ambulanta opće/obiteljske medicine i stomatološka ordinacija smještene su 

u naselju Marija Gorica. 

Od ustanova stanove socijalne skrbi na području općine djeluje Obiteljski dom za starije i 

nemoćne Tajin dom, u privatnom vlasništvu, kapaciteta 20 štićenika, i Obiteljski dom za 

starije Pintar koji je također u privatnom vlasništvu.  

 

c) SPORTSKO-REKREACIJSKA INFRASTRUKTURA 

Dječja igrališta izgrađena su na području naselja Žlebec Gorički, Trstenik i Kraj Donji. 

Sportsko rekreativni sadržaji zastupljeni su na području naselja Kraj Donji i naselja Trstenik, 

dok se na području naselja Marija Gorica stanovništvo koristi školskom sportskom dvoranom. 

 

d) OBJEKTI DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE 

Uz zgradu Općine u kojoj je dio prostora namijenjen za društvene potrebe mještana, društveni 

domovi izgrađeni su u naseljima: 

• Marija Gorica 

• Sveti Križ 

• Trstenik 

• Kraj Donji  

• Kraj Gornji  

To su mjesta za održavanje različitih kulturnih, umjetničkih i zabavnih manifestacija koje 

obogaćuju društveni život stanovništva.  

Središnji park u naselju Marija Gorica također je mjesto održavanja brojnih manifestacija, 

priredbi i okupljanja na području općine. U budućem razdoblju planiraju se brojni novi 

sadržaji, a postojeći će se odgovarajućim mjerama poboljšati i usmjeriti na odgovarajuće 

korištenje čime će omogućiti društveno oživljavanje naselja. 

Za održavanje društvenih događanja i manifestacija povremeno se koriste i vatrogasni domovi 

lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava te sportska dvorana Osnovne škole Ante Kovačić 

u Mariji Gorici. 

 

e) CIVILNO DRUŠTVO 

Udruge su važan čimbenik društvenog života na području Općine Marija Gorica. Udruga je 

oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih ili pravnih osoba radi zaštite 
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njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda te zaštitu uvjerenja i 

ciljeva, ali i zagovaraju interese različitih društvenih skupina, čime pozitivno utječu na trajne 

društvene promjene u lokalnoj zajednici.Prema podacima Registra udruga, na području općine 

Marija Gorica djeluje 16 udruga. 

Mnoge udruge svoje redovite programe i aktivnosti uglavnom provode volonterski uz 

pojedinačna pokroviteljstva ili se financiraju iz proračuna Općine jer nemaju sustavne izvore 

financiranja.  

 

PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA 

 

Na području općine Marija Gorica nalazi se 11 kulturnih dobara, 4 dobra pripadaju kategoriji 

profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra 

pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka 

baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-

povijesna cjelina. 

Kulturna dobra općine Marija Gorica: 

 Kurija Kraj Donji 

 Arheološka zona Sveti Križ 

 Inventar crkve sv. Križa 

 Kuća Krulc 

 Orgulje u crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije 

 Tradicijska okućnica 

 Žlebec Gorički 38 

 Tradicijska okućnica 

 Kulturno-povijesna cjelina Marija Gorica 

 Kapela sv. Križa u Križu Brdovečkom 

 Ispovjedaonice u crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije 

Kurija Kraj Donji smještena je u dubini parcele, nedaleko od ceste koja iz smjera Marije 

Gorice vodi prema Pušći. Kurija Kraj Donji spominje se već krajem 16. st., međutim, 

današnja je kurija u cjelini građena u prvoj pol. 19. st. Riječ je o jednokatnoj zidanici, koju 

zaključuje dvostrešno krovište sa zabatnim skošenjima. Kurija Kraj Donji svojim prostornim 

ustrojem, gabaritom, konstruktivnim sustavom i oblikovanjem pročelja pripada 

karakterističnoj tipološkoj skupini stambenih kurijalnih objekata iz prve pol. 19. st. Prostorni 

ustroj čine dva niza međusobno povezanih prostorija kojima se pristupa iz središnjeg 

uzdužnog hodnika. Glavna središnja prostorija dominira veličinom te ima izlaz na altanu.  

Naselje iz starijeg željeznog doba nalazi se na prostranom uzvišenju strateškog značaja iznad 

Savske doline s kojeg se pruža pogled na Samoborsko gorje, Žumberak, dolinu Sutle i Krško 

polje. Na lokalitetu su pronađeni ostaci naseobinskih objekata s očuvanim podnicama 
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prapovijesnih kuća i vrijednim pokretnim arheološkim materijalom koji pripada kasnom 

brončanom i starijem željeznom dobu (9. – 3. st pr. Kr.) Posebno je značajan nalaz 

kneževskog groba s ostacima kneževske opreme i konjske opreme. 

Kuća Krulc (Marija Gorica), građevina u mjestu i općini Marija Gorica, zaštićeno kulturno 

dobro. Podignuta je u središtu naselja, obnova građevine je u posljednjoj fazi te će u istoj biti 

smješteni brojni sadržaji s ciljem poboljšanja društvenog i kulturnog života zajednice – 

knjižnica, zavičajni muzej, vinoteka i turistički informativni centar. Na pravokutno glavno 

krilo veže se, s dvorišne strane, gospodarsko krilo, a povezuje ih zidani natkriti trijem. Ispod 

dijela kuće, zbog razlike u nivou terena, formiran je podrum svođen pruskim svodom. Glavno 

pročelje ima pet prozorskih osi od kojih je na središnjoj, nekadašnjem ulazu, dozidan 

pravokutni erker. Kuća je građena u drugoj pol. 19. st., a preoblikovana početkom 20. st. 

Orgulje u Mariji Gorici s 14 registara, 2 manuala i pedalom djelo su Ivana Jurja Eisla iz 1759. 

g. Izvanredne orgulje, izvorne u svim svojim dijelovima, rijedak su primjer umjetnički i 

povijesno vrijednog instrumenta na području sjeverne Hrvatske. Trodijelno raskošno kućište s 

visokim bočnim tornjevima i postolje s pozitivom ugrađeni su u korsku ogradu. Nad 

spojnicom figura je Davida s harfom, a na tornjevima ga prate 2 figure. Na začelju su reljefni 

prikazi sv. Antuna i Franje – amblemi franjevačkog reda, te Raspeće s Ivanom i Marijom. 

Izvanredno su fino rezbarene dekorativne zavjese s motivima rokaja, akantusovih listova i 

cvjetnih girlandi. 

Crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije podignuta je u središtu naselja sa svetištem na 

zapadnoj strani. Jednobrodna je građevina većih dimenzija pravokutnog broda s užim 

pravokutnim svetištem, sakristijom uz svetište i zvonikom uz glavno pročelje. Unutrašnjost je 

svođena križno bačvastim svodovima. Glavno zabatno pročelje je jednostavno, ističe se 

segmentni nadvratnik portala s volutama i zaglavnim kamenom. Sagrađena je 1517. g. u 

sklopu franjevačkog samostana, a proširena, preoblikovana i barokizirana 1753-58. g. 

Sačuvan je vrijedni barokni inventar te gotički kip Bogorodice. Na mjestu srušenog samostana 

sagrađen je 1843. g. klasicistički župni dvor prema planu graditelja Angela Chiccoa. 

Tradicijska okućnica, Žlebec Gorički 38, kuća i pripadajući gospodarski objekti prema načinu 

gradnje i materijalu karakteristični su za marija gorički kraj i do danas su očuvani u 

neizmjenjenom obliku. Pripadajući inventar je rad seoskih majstora i dio je tradicijske kulture 

te s kućom predstavlja cjelinu karakterističnu za razdoblje druge polovice 19. i početka 20. 

stoljeća. 

Tradicijska okućnica smještena je na rubu naselja i na povišenom terenu u odnosu na prilazni 

put. Uz kuću su pomoćne gospodarske zgrade: staja s kolnicom („štala sa sušom“), sjenik sa 

svinjcima („senik“), svinjci („svinjaki“), bunar („zdenec“). Kuća („hiža“) građena 1921. 

godine je prizemnica s ukopanim podrumom ispod dijela kuće. Od interijera ističe se zidana 

peć pri vrhu obložena keramičkim pećnjacima. Pećnjaci su reljefno ukrašeni motivom 

pokaznice oko koje je vijenac od grozdova i klasja žita. 

Naselje Marija Gorica nalazi se u zapadnom dijelu Zagrebačke županije, svega nekoliko 

kilometara od slovenske granice, na brežuljkastom terenu kojeg obrubljuje dolina rijeke Sutle 
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na zapadu i dolina rijeke Save na jugu. Zaštićenom zonom obuhvaćeno je središte naselja 

ljevkastog oblika s prilaznim cestama iz raznih smjerova uz koje se koncentrirala najstarija 

gradnja. Dominanta naselja je župna crkva sv. Marije od Pohoda sa zvonikom koja čini 

karakterističnu vizuru naselja. Recentna izgradnja ostala je diskretna i nije narušila sklad i 

ljepotu ove cjeline. Riječ je o skladnom spoju brežuljkastog terena i organski prilagođene 

gradnje s naglašenom vertikalom crkve i zvonika. 

Kapela sv. Križa skladna je cjelina arhitektonske i ambijentalne vrijednosti. Njen značaj leži 

ponajprije u slojevitosti u okviru koje se jasno razabiru građevne mijene nastale u skladu s 

duhom i htijenjem vremena. Najstariji sloj govori o gotičkoj tradiciji i načinu gradnje malih 

sakralnih građevina. Prigradnjom zvonika u 16. stoljeću te kapele i sakristije u 18. stoljeću 

formira se građevina stupnjevanih volumena, slikovita cjelina koja dominira i artikulira široki 

prostor što joj osim arhitektonske priskrbljuje i visoku ambijentalnu vrijednost. Kapela sv. 

Križa okružena grobljem, smještena je na južnom rubu naselja Križ, na povišenom platou 

odakle dominira prostorom ovoga kraja. Riječ je o slikovitoj cjelini sazdanoj od lađe s 

poligonalnim svetištem, masivnog zvonika pred ulazom, te bočne kapele i sakristije, koja 

artikulira široki prostor i kreira brojne vizure. Nastala je sukcesivnom gradnjom od srednjega 

vijeka do 19. Stoljeća. 

Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Mariji Gorici sačuvala je vrijedan sakralni inventar 

iz vremena izgradnje crkve 1758. godine, a među kojim se osobito ističu četiri drvo rezbarene 

i polikromirane ispovjedaonice prislonjene uz masivne stupce u lađi crkve. Ispovjedaonice su 

vrlo vrijedan stolarski i umjetnički rad neznanoga majstora iz druge polovine 18. stoljeća. 

Izvorne su, vrlo prikladno oblikovane za ispovjednike i pokornike. Ispovjedaonice također 

svjedoče da se u vrijeme franjevaca mnogo ispovijedalo i da je u Mariji Gorici bilo značajno 

proštenište. Osobitu dragocjenost predstavlja izvorno očuvana bogata polikromacija koja 

imitira mramor, kao i vještina stolarskog rezbarenja, jer su danas takvi primjeri iznimne 

vrsnoće razmjerno rijetko očuvani u baštini sjeverozapadne Hrvatske. 

 

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 Marija Gorica 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 Marija Gorica u razdoblju 2021.-2025. svoje djelovanje usmjerit će na 

provedbu mjera u okviru tri prioriteta: 
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1. Konkurentno i održivo gospodarstvo 

2. Unaprjeđenje infrastrukturnog sustava i zaštite  okoliša 

3. Poboljšanje kvalitete života stanovnika 

 

1. Konkurentno i održivo gospodarstvo 

 

 

Temeljem provedene analize, evidentno je da za razvoj gospodarskih aktivnosti na 

području Općine Marija Gorica postoje uvjeti u smislu postojećih resursa, a unaprjeđenje 

stanja na području Općine pozitivno bi se odrazilo i na broj zaposlenih. Predloženi strateški 

cilj usredotočen je stoga na stvaranje uvjeta i okvira za razvoj lokalnog gospodarstva, 

posebice malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva te poljoprivrede i turizma. 

 

Poduzetnici i obrtnici generatori su razvoja gospodarstva o kojima ovisi i daljnji 

gospodarski razvoj Općine te je jačanje istih primarni prioritet Općine. Kao osnovne 

slabosti koje onemogućuju unaprjeđenje gospodarskih aktivnosti na području općine 

identificirane su: nedovoljna marketinška aktivnost poduzeća, nedostatak poduzetničke 

kulture, opadanje interesa mladih za zanatskim zanimanjima, nedovoljna informiranost 

poduzetnika o mogućnostima korištenja vanjskih izvora financiranja, a u skladu s time i 

nedovoljno iskorištene mogućnosti financiranja poduzetničkih projekata sredstvima EU. 

 

S obzirom na poljoprivrednu tradiciju, velike obradive poljoprivredne površine, plodno tlo 

i dostupnost programa obrazovanja za poljoprivrednike, poljoprivreda predstavlja važan 

potencijal razvoja gospodarstva i života stanovnika Općine Marija Gorica. Proizvodni 

potencijal poljoprivrednog zemljišta na području Općine Marija Gorica nedovoljno je 

iskorišten, a otežavajuću okolnost u razvoju poljoprivrede čine: mala i nekonkurentna 

gospodarstva, veliki broj staračkih gospodarstava, rascjepkano poljoprivredno zemljište, 

male parcele, niska tehnološka razina proizvodnje, nedostatak tržišne infrastrukture, 

nedovoljna informiranost i educiranost nositelja OPG-a te nedostatak prerade, odnosno 

finalizacije, poljoprivrednih proizvoda. 

 

Općina Marija Gorica ima sve predispozicije postati mnogo značajnija izletnička te 

kulturna i sportska destinacija u ponudi nego što je ona danas. U tom smislu aktivnosti je 

potrebno znatno snažnije usmjeriti na unapređenje turističke ponude s naglaskom na 

značajnije korištenje do sada nedovoljno iskorištene bogate kulturno-povijesne i prirodne 

baštine i postojećih sportskih i društvenih objekata. Trajanje određenih sportskih i 

kulturnih manifestacija potrebno je produžiti kako bi posjetitelji i sudionici imali priliku 

dobiti širu sliku o turističkoj ponudi područja. U ponudu je potrebno uključiti i susjedne 

općine kako bi se zajedničkim djelovanjem postigli značajniji rezultati.  

 

Na temelju svega navedenog, Općina Marija Gorica ima velike šanse za gospodarski 

razvoj, koji mora krenuti dalje u smjeru održivog razvoja proizvodnih, servisnih i 

obrtničkih djelatnosti te eko, izletničkog, lovnog, sportskog, zdravstvenog i kulturnog 

turizma, u smjeru održivog razvoja poljoprivrede u sinergiji s turizmom, kroz izgradnju 

poslovnih, turističkih i rekreativnih zona, smještajnih kapaciteta, eko etno turizma te kroz 

povećanje kvalitete svih usluga i servisa.  
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PRIORITET                                                           MJERE 

 

 

 

PRIORITET 1: KONKURENTNO I 

ODRŽIVO GOSPODARSTVO 

Mjera 1.1. 

Unaprjeđenje sektora poljoprivrede i malog 

gospodarstva 

Mjera 1.2. 

Unaprjeđenje turističkog i kulturnog života 

Općine 

 

 

2. Unaprjeđenje infrastrukturnog sustava i zaštite okoliša 

 

Razvoj javne, prometne i komunalne infrastrukture osnovni je preduvjet za uspješan socio-

ekonomski razvoj, te predstavlja temelj kvalitetnom divljenju na području općine Marija 

Gorica. Svrha prioriteta je izgrađenost/unapređenje prometne infrastrukture kojom će se 

pridonijeti kvalitetnijoj prometnoj povezanosti te povećati sigurnost sudionika u prometu. 

Predloženim prioritetom predviđeno je i unapređenje vodoopskrbnog sustava s ciljem 

poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva, razvijanja svijesti kod građana o značaju i 

važnosti kvalitete vode te provođenje mjera zaštite izvorišta pitke vode. Također u okviru 

predloženog prioriteta, imajući u vidu sabiranje otpadnih voda u septičke jame koje su 

nedovoljnog kapaciteta te prijeti opasnost od izlijevanja, predviđena je modernizacija sustava 

odvodnje u svrhu unapređenja kvalitete života lokalnog stanovništva te smanjenja onečišćenja 

okoliša i to poticanjem ulaganja u izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda i pročišćivača 

otpadnih voda. U ovu svrhu općina ima mogućnost primjene različitih modaliteta odvodnje 

otpadnih voda, s obzirom na reljefni oblik cjelokupne općine i međusobnu udaljenost naselja, 

sabirni spremnici bili bi efikasno i ekonomično rješenje.  

 

Gospodarenje otpadom prioritetno je pitanje zaštite okoliša, te jedno od najzahtjevnijih 

područja kada je u pitanju usklađivanje sa standardima EU. Na području Općine Marija 

Gorica provodi se organiziran način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. 

U naseljima Općine postavljeni su zeleni otoci za razvrstavanje otpada. S ciljem zaštite 

okoliša i postizanja održivog razvoja u okviru navedenog prioriteta predviđene su mjere 

razvoja i uspostave sustava gospodarenja otpadom, sanacije divljih odlagališta te podizanje 

razine svijesti o važnosti zaštite okoliša i razvrstavanja otpada. 

 

Ciljnim rezultatom, visokim stupnjem izgrađenosti javne, komunalne i prometne 

infrastrukture, zadovoljit će se civilizacijske potrebe stanovništva, potaknuti će se brži i 

intenzivniji gospodarski razvoj, zadržati stanovništvo i potaknuti novo naseljavanje, te stvoriti 

nužne pretpostavke za investiranje na području grada, što dovodi do povećanja zaposlenosti. 

Da bi se cilj ostvario općina će ojačati javnu prometnu infrastrukturu, rekonstruirati i 

modernizirati ceste, riješiti problematiku nogostupa na područjima gdje je to zbog 

konfiguracije terena moguće, te nastaviti kontinuirano ulagati u modernizaciju javne rasvjete 

u svim naseljima općine. Tim rezultatima postići će se povoljan socio-ekonomski standard, 

zadržati mlado stanovništvo i potaknuti novo naseljavanje, pružit će se prilike za nove 

investicija, a time mogućnost povećanja zaposlenosti na području općine Marija Gorica.  
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PRIORITET                                                           MJERE 

 

 

 

 

 

 

PRIORITET 2: UNAPRJEĐENJE 

INFRASTRUKTURNOG SUSTAVA I 

ZAŠTITE OKOLIŠA 

Mjera 2.1. 

Izgradnja i održavanje komunalne 

infrastrukture 

Mjera 2.2. 

Razvoj i unaprjeđenje prometne 

infrastrukture 

Mjera 2.3. 

Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom 

i zaštita okoliša 

Mjera 2.4. 

Adaptacija i izgradnja građevinskih objekata 

i javnih prostora na području Općine 

 

 

3. Poboljšanje kvalitete života stanovnika 

 

Očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine kreira i njeguje identitet općine Marija Gorica. 

Područje obiluje kulturnom baštinom, veliku važnost imaju Crkva Pohođenja Blažene Djevice 

Marije (16. st.) čiji inventar čine orgulje (18.st.), kurija Kraj Donji koja svojim 

konstruktivnim sustavom, oblikovanim pročeljem predstavlja karakterističan stambeni 

kurijalni objekt (19. st.), kuća Krulc (19. St.) čije će prostore ispunjavati knjižnica, vinoteka, 

muzej te Turistički informativni centar. Postoje i objekti nižeg lokalnog značaja s iznimnom 

graditeljskom, etnografskom i kulturnom vrijednošću kao što je kuća književnika Ante 

Kovačića, te brojna arheološka nalazišta. S obzirom na planirani razvoj općine kao turističke 

destinacije, kulturna baština mora biti osnova razvoja kulturnog turizma, te je u tu svrhu istu 

potrebno interpretirati na suvremeni način, prilagoditi potrebama ciljnih skupina, ali na način 

koji njeguje i ističe identitet općine te poticati suradnju u kulturi na lokalnoj, regionalnoj, 

nacionalnoj i međunarodnoj razini. Prepoznatljivost, pozitivna slika i promocija, u vidu 

kulturno-tradicijskih manifestacija, sajmova autohtonih proizvoda, suvenira, donose 

višestruke koristi ne samo u očuvanju kulturnih i prirodnih vrijednosti općine nego u 

povećanju privlačnosti područja, kako za potencijalne turiste/posjetitelje, tako i za 

gospodarske subjekte i investitore.  

 

Na području općine Marija Gorica stupanj zastupljenosti društvene infrastrukture u dovoljnoj 

mjeri ne prati potrebe stanovništva, nezadovoljavajuće je stanje postojećih objekata, te je 

vidljiv i nedovoljan broj novih društvenih, športskih i kulturnih sadržaja, posebice za djecu i 

mlade što direktno utječe na razinu kvalitete života. Općina kontinuirano ulaže u obnovu, 

izgradnju i modernizaciju postojećih objekata, što značajno utječe na kvalitetu i zdravo 

življenje djece i mladih. Za srednju i stariju dobnu skupinu stanovništva postoje društveni 

domovi, čiji prostori pružaju mogućnost kvalitetnijem društvenom životu, a održavanje i 

modernizacija također je jedna od važnih obveza općine Marija Gorica. Stoga je predloženim 

prioritetom obuhvaćeno unapređenje društvenih i športskih objekata, modernizacija odgojno – 
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obrazovnih, socijalnih, zdravstvenih ustanova, unapređenje uvjeta rada socijalnih, odgojno-

obrazovnih, športskih i kulturnih institucija i organizacija, razvoj novih obrazovnih sadržaja, 

razvoj novih društvenih sadržaja, te poticanje razvoja novih kulturnih sadržaja. 

 

Na području Marije Gorice stanovnicima je potrebno osigurati višu kvalitetu života na svim 

područjima, treba potaknuti usvajanje vrijednosti i načina života koji omogućava ostvarenje 

koncepta preventivnog očuvanja i unapređenja zdravlja, pri čemu je posebnu skrb potrebno 

usmjeriti na ugrožene ciljne skupine. Općina osigurava uvjete za zaštitu, očuvanje i 

poboljšanje zdravlja stanovništva svih dobnih skupina kroz organizaciju zdravstvene zaštite 

na primarnoj razini, što podrazumijeva ambulantu opće/obiteljske medicine i stomatološku 

ordinaciju. Briga za mlade, obitelj, te starije i nemoćne osobe mora se sagledati u znatno 

širem kontekstu, ukoliko se želi osigurati visoka kvaliteta života, te govoriti o općini visoke 

socijalne osjetljivosti. U tom kontekstu se svaka dobna skupina može pojaviti kao socijalno 

ugrožena skupina, a da bi se to spriječilo, potrebno je pravovremeno naglasak staviti na 

unapređenje odnosa prema svim ciljnim skupinama, a posebno prema djeci i mladima kojima 

je potrebno osigurati odrastanje i razvoj u sigurnoj i zdravoj sredini koja nudi dovoljno 

kvalitetnih i kreativnih sadržaja; obiteljima normalne uvjete za opstanak, razvoj i kvalitetu 

života; osobama treće dobi, starima i nemoćnima potrebno je osigurati relevantne sadržaje i 

mogućnost da zadovolje svoje stvarne potrebe, primjerene njihovoj dobi i interesu; kreativno 

djelovanje u lokalnoj zajednici, pomoć u kući, kvalitetne domove za starije osobe, 

zdravstvenu skrb, pozitivan odnos društva prema starijim osobama. Preventivnim mjerama 

djelovanja na navedene ciljne skupine, smanjiti će se broj i razina problema koje se 

prepoznaju kao socijalno ugrožene skupine.   

 

Jače uključivanje stanovništva u aktivnosti planiranja i razvoja područja općine jedna je od 

temeljnih pretpostavki održivog socio-ekonomskog razvitka, stoga su u okviru predloženog 

prioriteta planirane mjere poticanja razvoja organizacija civilnog društva, poticanje razvoja 

volonterizma, posebice kod mladih, umrežavanja i jačanje partnerstva i suradnje dionika iz 

svih sektora. Udruge koje djeluju na lokalnoj razini, zbog svoje sposobnosti da predstavljaju i 

aktiviraju velik broj ljudi, ključna su sastavnica razvijenog civilnog društva. Stoga je 

poticanje svijesti građanstva o nužnosti jačeg aktiviranja zajednice, formiranju aktivnog 

građanina u lokalnoj zajednici prepoznato kao jedan od prioriteta razvoja područja općine, a 

sve u svrhu rješavanja problema s kojima se svakodnevno suočavamo. Da bi se unaprijedilo 

djelovanje udruga civilnog društva, potrebno je da se udruge usmjere na rješavanje specifičnih 

problema. Potrebno je bolje razraditi kriterije financiranja udruga civilnog društva, a ovisno o 

njihovu pojedinačnom doprinosu u stvaranju javnog mišljenja, te u promicanju vrijednosti 

civilnog društva.  

 

PRIORITET                                                           MJERE 

 

 

 

 

PRIORITET 3: POBOLJŠANJE 

KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA 

Mjera 3.1. 

Zaštita i očuvanje kulturnog identiteta i 

tradicijskih vrijednosti 

 

Mjera 3.2. 

Poboljšanje sustava javnih, socijalnih i 

zdravstvenih usluga i sadržaja 
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Mjera 3.3. 

Jačanje civilnog sektora 

Mjera 3.4. 

Unapređenje odgojno-obrazovne 

infrastrukture i sadržaja 

 

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 konkurentnog i održivog gospodarstva 
 

PRIORITET 1.  KONKURENTNO I ODRŽIVO GOSPODARSTVO 

MJERA 1.1.  Unaprjeđenje sektora poljoprivrede i malog gospodarstva 

CILJ MJERE:  Osigurati osnovne infrastrukturne pretpostavke za daljnji razvoj i 

unapređenje poljoprivrednog sektora. Poticanje konkurentnosti 

poljoprivrede, jačanje ekonomske održivosti poljoprivrednih 

gospodarstava te povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednih 

proizvoda. 

AKTIVNOSTI:  Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava 

plotkinja 

 Subvencije malom gospodarstvu 

 Subvencije poljoprivrednicima (usjevi, nasadi, 

premije i dr.) 

NOSITELJ: Općina Marija Gorica 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Modernizirana poljoprivredna infrastruktura i oprema, povećana 

konkurentnost i produktivnost poljoprivrednih proizvođača, 

smanjeni troškovi proizvodnje, stvorena radna mjesta. 

INDIKATORI: • Broj poljoprivrednika koji primaju subvenciju 

• Broj dodijeljenih subvencija za umjetno osjemenjivanje krava 

plotkinja 

 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 



24 
 

PRIORITET 1.  KONKURENTNO I ODRŽIVO GOSPODARSTVO 

MJERA 1.2.  Unaprjeđenje turističkog i kulturnog života Općine 

CILJ MJERE:  Poboljšati kvalitetu infrastrukturnih turističkih i kulturnih kapaciteta. 

U okviru ove mjere predviđena su ulaganja u projektiranje, 

izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za pružanje 

turističkih i kulturnih usluga te pratećih sadržaja. 

AKTIVNOSTI:  Dodjela tekućih donacija u kulturi 

 Sufinanciranje Turističke zajednice ''Doline i brigi'' 

 Projekt Konjske i biciklističke staze Ride&Bike 2. 

faza 

NOSITELJ: Općina Marija Gorica 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Unaprijeđena turistička i kulturna infrastruktura, kreirana turistička i 

kulturna ponuda Općine obogaćena raznim sadržajima, povećan broj 

dolazaka turista/posjetitelja, otvorena radna mjesta. 

INDIKATORI: • Broj dodijeljenih tekućih donacija u kulturi 

• Postotak završenosti projekta Konjske i biciklističke staze 

Ride&Bike 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 

4.2. Mjere za unaprjeđenje infrastrukturnog sustava i zaštite okoliša  
 

PRIORITET 2.  UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURNOG SUSTAVA I 

ZAŠTITE OKOLIŠA 

MJERA 2.1.  Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture 

CILJ MJERE:  Visokim stupnjem izgrađenosti javne, komunalne i prometne 

infrastrukture, zadovoljit će se civilizacijske potrebe stanovništva, 

potaknuti će se brži i intenzivniji gospodarski razvoj, zadržati 

stanovništvo i potaknuti novo naseljavanje, te stvoriti nužne 

pretpostavke za investiranje na području općine, što dovodi do 

povećanja zaposlenosti. 

AKTIVNOSTI:  Održavanje groblja i tekuće održavanje mrtvačnica 

 Održavanje javnih površina i makadamskih cesta 

 Izgradnja i unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i 

odvodnje 

 Modernizacija javne rasvjete 

 Izgradnja Biciklističke staze 

 Izgradnja i uređenje Goričkog trga u Mariji Gorici 

 Izgradnja grobnih mjesta na groblju Marija Gorica 
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NOSITELJ: Općina Marija Gorica 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Povećan standard infrastrukturnog sustava Općine, unaprijeđena 

javna i komunalna infrastruktura Općine. 

INDIKATORI: • Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela 

• Broj novoizgrađenih grobnih mjesta 

• Broj km izgrađene biciklističke staze 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 

PRIORITET 2.  UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURNOG SUSTAVA I 

ZAŠTITE OKOLIŠA 

MJERA 2.2.  Razvoj i unaprjeđenje prometne infrastrukture 

CILJ MJERE:  Izgrađenost/unapređenje prometne infrastrukture kojom će se 

pridonijeti kvalitetnijoj prometnoj povezanosti te povećati sigurnost 

sudionika u prometu. 

AKTIVNOSTI:  Evidentiranje nerazvrstanih cesta u zemljišnim 

knjigama i katastru 

 Izgradnja pješačkih staza na području Općine Marija 

Gorica 

 Izrada projektne dokumentacije za unaprjeđenje 

prometne infrastrukture 

 

NOSITELJ: Općina Marija Gorica 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Poboljšana kvaliteta prometne infrastrukture i povećana sigurnost u 

prometu. 

INDIKATORI: • Broj km izgrađene pješačke staze 

• Broj izrađene projektne dokumentacije 

• Broj evidentiranih nerazvrstanih cesta u zemljišnim knjigama i 

katastru 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 

 

PRIORITET 2.  UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURNOG SUSTAVA I 

ZAŠTITE OKOLIŠA 

MJERA 2.3.  Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i zaštita okoliša 
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CILJ MJERE:  Unapređenje sustava gospodarenja otpadom uspostavom zelenih 

otoka, postavljanjem spremnika za posebne vrste otpada, sanacijom 

divljih odlagališta, te podizanjem razine svijesti stanovnika o potrebi 

selektiranja i recikliranja otpada. 

AKTIVNOSTI:  Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 

 Sanacija klizišta Bijeli Brijeg 

 Izgradnja odlagališta neopasnog otpada ''Novi dvorci'' 

u Zaprešiću 

 Nabava polupodzemnih spremnika otpada 

NOSITELJ: Općina Marija Gorica 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Razvijen i unaprijeđen sustav zbrinjavanja otpada, unapređena 

razina zaštite okoliša. 

INDIKATORI: • Broj nabavljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 

• Broj nabavljenih polupodzemnih spremnika otpada 

• Postotak izgradnje odlagališta neopasnog otpada ''Novi dvorci'' u 

Zaprešiću 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 

PRIORITET 2.  UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURNOG SUSTAVA I 

ZAŠTITE OKOLIŠA 

MJERA 2.4.  Adaptacija i izgradnja građevinskih objekata i javnih prostora na 

području Općine 

CILJ MJERE:  Prostorno urediti i izgraditi Općinu, izgraditi i urediti dječja igrališta 

i sportsko-rekreacijsku infrastrukturu za aktivniji i kvalitetniji život 

stanovnika Općine. 

 

AKTIVNOSTI:  Izgradnja Dječjeg igrališta u Kraju Donjem (2- 12 

godina) 

 Izgradnja Dječjeg igrališta u Trsteniku 

 Izgradnja Dječjeg igrališta u Svetom Križu  

 Energetska obnova Društvenog doma Kraj Donji 

 Izgradnja/uređenje Sanjkališta u Mariji Gorici 

 Izgradnja Sportsko rekreacijskog centra Kraj Donji 

NOSITELJ: Općina Marija Gorica 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Prostorno izgrađena i uređena Općina, unaprijeđena sportsko-

rekreacijska infrastruktura, uključujući dječja igrališta. Unaprijeđena 

kvaliteta života stanovnika Općine, a posebice najmlađih.  
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INDIKATORI: • Broj dječjih igrališta 

• Broj energetski obnovljenih društvenih domova 

• Broj uređenih sportsko-rekreacijskih objekata 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 

 

4.3. Mjere za poboljšanje kvalitete života stanovnika Općine 
 

PRIORITET 3.  POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA 

OPĆINE 

MJERA 3.1.  Zaštita i očuvanje kulturnog identiteta i tradicijskih vrijednosti 

 

CILJ MJERE:  Obogatiti i urediti kulturnu infrastrukturu i život stanovnika Općine. 

AKTIVNOSTI:  Provođenje projekta izgradnje i uređenja Kompleksa 

rodne kuće Ante Kovačića 

NOSITELJ: Općina Marija Gorica 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Izgrađen i uređen Kompleks rodne kuće Ante Kovačića, obogaćena 

kulturna infrastruktura i život stanovnika Općine. 

INDIKATORI: • Broj uređenih kulturnih objekata na području Općine 

 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 

 

PRIORITET 3.  POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA 

OPĆINE 

MJERA 3.2.  Poboljšanje sustava javnih, socijalnih i zdravstvenih usluga i 

sadržaja  

CILJ MJERE:  Razvijati nove socijalne usluge u zajednici, kao i održati postojeće, a 

koje se odnose na usluge usmjerene prema mladima, starim i 

nemoćnim osobama te svim socijalno ugroženim skupinama. 

Unaprijediti sustav socijalnih usluga za svakog korisnika i društva u 

cjelini. 
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AKTIVNOSTI:  Dodjela financijske pomoći za stanovanje (režije i dr. 

oblici pomoći) 

 Financiranje javnog prijevoza osobama starijim od 65 

godina 

 Dodjela opreme za novorođenčad  

 Dodjela financijske pomoći za ogrjev 

 Organiziranje akcije Dobrovoljnog darivanja krvi 

 Provođenje projekta ZAŽELI – program 

zapošljavanja žena – faza II 

NOSITELJ: Općina Marija Gorica 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Unaprijeđen sustav socijalne zaštite i poboljšani uvjeti pružanja 

socijalnih usluga. 

 

INDIKATORI: • Broj osoba starijih od 65 kojima se sufinancira prijevoz 

• Broj korisnika koji primaju pomoć za ogrjev 

• Broj dodijeljene opreme za novorođenčad 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 

 

PRIORITET 3.  POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA 

OPĆINE 

MJERA 3.3.  Jačanje civilnog sektora 

CILJ MJERE:  Stvoriti pretpostavke za učinkovito uključivanje organizacija 

civilnog društva u razvoj lokalne zajednice, povećati kapacitet 

udruga za vođenje politike samoodrživosti, smanjiti financijsku 

ovisnost udruga o proračunu Općine i donacijama. 

AKTIVNOSTI:  Tekuće donacije udrugama u poljoprivredi i lovu 

 Financiranje humanitarnih i  ostalih udruga 

NOSITELJ: Općina Marija Gorica 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Ojačana sposobnost i uloga organizacija civilnog društva, olakšano 

poslovanje i provođenje aktivnosti sufinanciranjem Općine.  

INDIKATORI: • Broj udruga iz područja poljoprivrede i lova koje primaju donaciju 

• Broj humanitarnih i ostalih udruga koje primaju donaciju 

 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 

 



29 
 

PRIORITET 3.  POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA 

OPĆINE 

 

MJERA 3.4.  Unapređenje odgojno-obrazovne infrastrukture i sadržaja 

CILJ MJERE:  Unaprijediti uvjete za kvalitetno obavljanje odgojno-obrazovne 

djelatnosti na području Općine, zadovoljiti pedagoške standarde, 

potrebe djece i roditelja, pridonijeti stjecanju novih znanja i vještina. 

AKTIVNOSTI:  Sufinanciranje prehrane učenika u školskoj kuhinji 

 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata 

 Nabava setova za likovni odgoj za prvašiće 

 Sufinanciranje nabave školskih udžbenika 1-8 razred 

 Sufinanciranje nabave opreme učenicima OŠ (šk. 

papuče i sl.) 

 Nagrađivanje učenika i studenata 

 

NOSITELJ: Općina Marija Gorica 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Poboljšana kvaliteta predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja, 

modernizirana izvedba nastavnih programa, lakše učenje i stjecanje 

novih znanja i vještina, usmjereni razvoj ključnih kompetencija u 

skladu s pedagoškim standardima i po mjeri djeteta. 

INDIKATORI: • Broj učenika i studenata kojima se sufinancira prijevoz 

• Broj sufinancirane opreme učenicima OŠ 

• Broj nabavljenih setova za likovni odgoj za prvašiće 

 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 NAZIV MJERE DOPRINOS CILJU UN – ovog PROGRAMA ZA 

ODRŽIVI RAZVOJ DO 2030. GODINE 

1. Mjera: Unaprjeđenje 

sektora poljoprivrede i 

malog gospodarstva 

 

 

SDG 8 

Promicati ravnomjeran, uključiv i održiv 

gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i 

dostojan posao za sve 

 

Doprinos SDG-u 8: Ovom mjerom Općina Marija 

Gorica 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. 

 

SDG 2 

Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i 

bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu 

 

Doprinos SDG-u 2: Ovom mjerom Općina Marija 

Gorica želi osigurati infrastrukturne pretpostavke za 

razvoj poljoprivrednih djelatnosti, smanjiti negativne 

učinke poljoprivredne proizvodnje na okoliš i povećati 

poljoprivredne parcele. 

2. Mjera: Unaprjeđenje 

turističkog i kulturnog 

života Općine 

N/P 

3. Mjera: Izgradnja i 

održavanje komunalne 

infrastrukture 

SDG 6 

Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodama 

te zdravstvene uvjete za sve 

 

Doprinos SDG-u 6: Ovom mjerom Općina Marija 

Gorica želi kroz izgradnju 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. 
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4. Mjera: Razvoj i 

unaprjeđenje prometne 

infrastrukture 

 

 

SDG 9 

Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati 

uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati 

inovacije 

 

Doprinos SDG-u 9: Ovom mjerom Općina Marija 

Gorica želi  izgraditi novu prometnu i 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. 

5. Mjera: Unaprjeđenje 

sustava gospodarenja 

otpadom i zaštita okoliša 

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. 

6. Mjera: Adaptacija i 

izgradnja građevinskih 

objekata i javnih prostora 

na području Općine 

SDG 11 

Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, 

sigurnima, otpornima i održivima  

 

Doprinos SDG-u 11: Ovom mjerom Općina želi 

unaprijediti uključivu i održivu urbanizaciju i kapacitete 

za participativno, integrirano i održivo planiranje i 

upravljanje naseljima. 

7. Mjera: Zaštita i očuvanje 

kulturnog identiteta i 

tradicijskih vrijednosti 

 

SDG 11 

Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, 

sigurnima, otpornima i održivima  

 

Doprinos SDG-u 11: Ovom mjerom Općina želi 

zaštititi, njegovati i obnoviti  kulturnu baštinu. 



32 
 

8.  Mjera: Poboljšanje sustava 

javnih, socijalnih i 

zdravstvenih usluga i 

sadržaja 

 

 

 

SDG 3 

Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih 

ljudi svih starosnih skupina 

 

Doprinos SDG-u 3: Općina Marija Gorica ovom 

mjerom želi osigurati veću dostupnost i kvalitetu 

zdravstvenih i socijalnih usluga. 

9. Mjera: Jačanje civilnog 

sektora 

N/P 

10. Mjera: Unapređenje 

odgojno-obrazovne 

infrastrukture i sadržaja 

 

SDG 4 

Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i 

promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima 

 

Doprinos SDG-u 4: Ovom mjerom Općina Marija 

Gorica 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. 

 

 

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 Marija Gorica za predmetno razdoblje s informacijama o utrošenim sredstvima, 

izvorima njihova financiranja, ostvarenim rezultatima provedbe istih, te doprinos njihova 

ostvarenja pojedinom strateškom cilju/prioritetu/mjeri. 
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Prilog 1. Terminski plan provedbe mjera i okvir za praćenje 

 

Xls tablica 



1 
 



0 
 

 


	Predgovor
	1. Uvod
	1.1. Djelokrug rada
	1.2. Vizija
	1.3. Mandat i Misija
	1.4. Organizacijska struktura upravnih tijela JLS

	2. Opis razvojnih potreba i potencijala
	3. Popis prioriteta djelovanja u području nadležnosti samoupravne jedinice s obrazloženjem njihova odabira
	4. Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva s ključnim aktivnostima i pripadajućim pokazateljima rezultata
	4.1. Mjere za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
	4.2. Mjere za unaprjeđenje infrastrukturnog sustava i zaštite okoliša
	4.3. Mjere za poboljšanje kvalitete života stanovnika Općine

	5. Doprinos mjera ciljevima UN-ovog Programa za održivi razvoj do 2030. Godine
	6. Okvir za praćenje i izvještavanje o provedbi Programa
	Prilog 1. Terminski plan provedbe mjera i okvir za praćenje

