
OBRAZAC 

izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću 

 

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o kojem je 

savjetovanje provedeno  

Strategija izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom Grada 

Velike Gorice u razdoblju od 2020.-2024. godine  

Nositelj izrade nacrta akta (gradsko upravno tijelo koje je 

provelo savjetovanje) 

GRAD VELIKA GORICA 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

Vrijeme trajanja savjetovanja 08.06.2020.-07.07.2020. 

Metoda savjetovanja  Savjetovanje s javnošću objavljeno na službenoj stranici Grada Velike Gorice 

 

Red. br. 

Predstavnici  

javnosti 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na koji se 

odnosi 

primjedba/prijedlog 

Tekst primjedbe/ 

prijedloga 

Prihvaćanje/ neprihvaćanje 

primjedbe/ prijedloga sa 

obrazloženjem 

1. Darko Sobota, 

rehabilitacijski 

tehnolog Centra 

za profesionalnu 

rehabilitaciju 

„Zagreb“ 

I. I. Obitelj i život u 
zajednici 

 

2. mjera:  

razvijati i širiti mrežu 
izvaninstitucionalnih 
usluga za djecu s 
teškoćama u razvoju i 
osobe s invaliditetom 
usmjerenih njihovom 
punom uključivanju u 
život zajednice 

 

Kao nastavak na aktivnosti 4. i 5. 
predlažem dodavanje nove aktivnosti  

„Postavljanje prilagođenih i pristupačnih 
dječjih sadržaja unutar javnih dječjih 
parkova“. 

Postavljanje prilagođenih i pristupačnih 
dječjih sadržaja, poput ljuljački, vrtuljaka i 
sl., za djecu koja se kreću uz pomoć 
invalidskih kolica unutar glavnog 
velikogoričkog dječjeg igrališta u parku 
dr. Franje Tuđmana potaknulo bi inkluziju 
djece s teškoćama u razvoju od njihova 
ranog djetinjstva, a djecu bez teškoća uči 
razumijevanju i prihvaćanju različitosti. 
Takvi su sadržaji pristupačni svima te se 
djeca, neovisno o teškoćama i 
invaliditetu, mogu zajedno igrati, 
zabavljati, razvijati i odrastati. 

Dječja igrališta, kako unutar dječjih 
vrtića tako i na javnim gradskim 
površinama, postupno se 
nadopunjuju i zamjenjuju 
inkluzivnim spravama koje su 
pristupačne što većom broju djece. 
Tijekom ove godine postavljena je 
inkluzivna sprava ljuljačka gnijezdo 
na slijedećim dječjim igralištima :  
1. Dječje igralište u GČ Hrvatski 

Velikani  
2. Dječje igralište u Ulici HBZ-a 
3. Dječje igralište u GČ Vladimir 

Nazor – Park dr. Franje 
Tuđmana  

U MO Lukavec postavljena je 
kombinirana sprava s tornjem, 
mrežom za penjanje i ljuljačkom 
gnijezdo.  
 
U sklopu zamjene starih metalnih 
sprava u planu je i zamjena starih 
metalnih ljuljački. U Vidrićevoj ulici 
(GČ Braća Radić) planirana je  jedna 
nova košara gnijezdo i ljuljačka s 
dvije sjedalice. 
 
Svi budući projekti uređenja dječjih 

igrališta na području Grada Velike 

Gorice sadržavat će  inkluzivne 

sprave koje omogućuju bolju 

interakciju djece s teškoćama u 

razvoju sa vršnjacima u sigurnom 
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okruženju. 

Sobzirom da se navedena 

problematika rješava, 

primjedba/prijedlog se ne  

prihvaća. 

  V. Stanovanje, 
mobilnost i 
pristupačnost 

3. mjera:  

unaprjeđenje 
pristupačnosti 
građevina javne i 
poslovne namjene te 
stambenih prostora 
osoba s invaliditetom; 

Aktivnost 4. Poticanje 
privatnih pravnih 
osoba koje nude 
prostore i usluge 
namijenjene javnosti 
da vode računa o 
svim aspektima 
pristupačnosti za 
osobe s invaliditetom 

Velikogorička razvojna agencija VEGORA 
u svom portfelju nudi zanimljive i korisne 
kratke edukacije i radionice prvenstveno 
namijenjene poduzetnicima. Prostor 
VEGORA-e na lokaciji Šetalište Franje 
Lučića 15 nije pristupačan osobama 
smanjene pokretljivosti i osobama koje 
se kreću uz pomoć invalidskih kolica. 
Nepristupačnost diskriminira spomenuti 
dio populacije ne omogućujući im pravo 
na ravnopravno sudjelovanje u 
ponuđenim sadržajima i aktivnostima. 
Predlažem pronalaženje adekvatnog 
rješenja koje će anulirati arhitektonske 
barijere u okolini ili neki drugi oblik 
razumne prilagodbe. Sudjelovanje na 
edukacijama i radionicama u organizaciji 
velikogoričke razvojne agencija VEGORA 
osobama smanjene pokretljivosti kao i 
ostalim osobama s invaliditetom 
doprinijet će njihovu profesionalnom 
razvoju te stjecanju novih znanja i 
vještina. 

Velikogorička razvojna agencija, 

zbog adaptacije prostora na adresi 

Franje Lučića 15,  privremeno djeluje 

u prostoru na adresi Trg kralja 

Tomislava 16. Završetak adaptacije 

prostora planiran je do kraja godine. 

Zbog objektivnih okolnosti te 

činjenice da je prostor zaštićeno 

kulturno dobro ne postoji 

mogućnost izgradnje rampe, 

podizne platforme ili lifta. Kako bi se 

osigurala pristupačnost osobama 

koje se kreću pomoću invalidskih 

kolica nabavljena je mobilna rampa 

te je na taj način osiguran pristup 

dvorani u kojoj se održavaju različite 

edukacije i radionice.  

Sobzirom da se navedena 

problematika rješava, 

primjedbu/prijedlog nije potrebo 

dodavati u Strategiju.  

  VI. Profesionalna 
rehabilitacija, 
zapošljavanje, rad i 
mirovinsko 
osiguranje 
 

Kako je 27.3.2020. godine stupio na 
snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o utvrđivanju kvote za 
zapošljavanje osoba s invaliditetom 
(Narodne novine broj: 37/20), molim 
izmijeniti dio teksta koji se odnosi na 
stari pravilnik u drugom odlomku „Kvota 
se određuje u visini 3% u odnosu na 
ukupan broj zaposlenih kod poslodavca, 
neovisno o djelatnosti koju poslodavac 
obavlja.“ i to u skladu s izmjenama i 
dopunama „Obveznici kvotnog 
zapošljavanja su poslodavci koji 
zapošljavaju najmanje 20 radnika osim 
predstavništava stranih osoba, stranih 
diplomatskih i konzularnih 
predstavništava, intergrativnih i zaštitnih 
radionica, poslodavaca u sektoru 
proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i 
namještaja te novoosnovanih 
poslodavaca u vremenu uvođenja u rad. 
Navedeni poslodavci dužni su na 
primjerenom radnom mjestu, u 
primjerenim radnim uvjetima zaposliti 
osobe s invaliditetom i to u visini od 3% u 
odnosu na ukupan broj zaposlenih na 
temelju kojih se utvrđuje kvota, neovisno 
o djelatnosti koju poslodavac obavlja.“. 

Predlažem da se tekst u sljedećem 
poglavlju „Obveznik koji ne ispuni kvotu 
zapošljavanja osoba s invaliditetom ili 

Prijedlog se prihvaća.  

Tekst će se izmijeniti i uskladiti sa 

Pravilnikom o utvrđivanju kvote za 

zapošljavanje osoba s invaliditetom 

(Narodne novine br.37/20).  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_37_803.html


3 
 

zamjensku kvotu dužan je platiti novčanu 
naknadu propisanu 
Pravilnikom.“ nadopuni podatkom koliko 
ta naknada iznosi „Obveznik kvotnog 
zapošljavanja koji ne ispuni kvotu 
zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili 
na zamjenski način, dužan je mjesečno, 
prilikom obračuna plaća, obračunati i 
uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 
20% minimalne plaće u Republici 
Hrvatskoj za svaku osobu s invaliditetom 
koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio 
propisanu kvotu.“. 

  VI. Profesionalna 
rehabilitacija, 
zapošljavanje, rad i 
mirovinsko 
osiguranje 
 
3. mjera:  
informirati i 
senzibilizirati 
poslodavce na 
području Grada Velike 
Gorice za 
zapošljavanje osoba s 
invaliditetom 

Predlažem da se u aktivnosti 1. i 2. radi 
informiranja poslodavaca i javnosti o 
mogućnostima zapošljavanja osoba s 
invaliditetom te poticajima koje 
poslodavci mogu ostvariti uključi i 
velikogorička razvojna agencija VEGORA. 
VEGORA posjeduje vrijednu bazu 
podataka poslodavaca s područja Grada 
Velike Gorice i okolice. Novi program ili 
radionica koja će obrađivati temu 
utjecaja i prednosti zapošljavanja osoba s 
invaliditetom na poduzeće te pružiti 
korisne informacije iz područja 
zapošljavanja osoba s invaliditetom 
proširuje i portfelj VEGORA-inog 
programa novim korisnim sadržajem koji 
mogu ponuditi poslodavcima i 
poduzetnicima. 

Prijedlog se prihvaća.  

Kao nositelja aktivnosti 1. i 2. pod 
mjerom 3. u području Profesionalna 
rehabilitacija, zapošljavanje, rad i 
mirovinsko osiguranje dodat će se 
VEGORA. 
 

  VI. Profesionalna 
rehabilitacija, 
zapošljavanje, rad i 
mirovinsko 
osiguranje 
4. mjera: podržati 
provođenje programa 
radno proizvodnih 
aktivnosti za osobe s 
invaliditetom; 
Aktivnost 2. „Put ka 
partnerstvu u 
zajednici“ – program 
RPA uz potporu Grada 

Predlažem dopunu postojećeg ili 
kreiranje novog programa RPA s ciljem 
radne integracije teško zapošljivih 
skupina u suradnji s gradskim trgovačkim 
društvima. VG Komunalac unutar 
portfelja svojih djelatnosti pruža usluge 
održavanja javnih površina. Jednostavne 
poslove održavanja javnih zelenih 
površina, poput grabljanja lišća u jesen ili 
skupljanja i odvoza granja, u suradnji s 
VG Komunalcem bi mogli obavljati 
korisnici usluga COO Velika Gorica, osobe 
s intelektualnim teškoćama. Tijekom 
obavljanja spomenutih jednostavnih 
poslova, korisnici bi radili uz nadzor 
stručnih radnika COO Velika Gorica te 
dodijeljenih radnih instruktora od strane 
VG Komunalca. Dinamika poslova ne 
podrazumijeva svakodnevni rad u punom 
radnom vremenu već rad po potrebi kao i 
s prilagođenim ritmom i vremenom, dok 
opseg poslova ovisi o potrebama 
komunalnog društva te mogućnostima i 
sposobnostima osoba s intelektualnim 
teškoćama kao izvoditelja. Obavljene 
poslove komunalno poduzeće plaća 
izvođačima radova, a uprihođena 
sredstva COO Velika Gorica može koristiti 
za unaprjeđenje uvjeta boravka ili za 
druge vlastite potrebe koje uključuju i 
korisnike njihovih usluga. 

Prijedlog se prihvaća.  

Unutar navedenog područja, mjere i 

aktivnosti uvrstit će se radna 

integracija osoba s invaliditetom u 

suradnji sa komunalnim poduzećem 

VG Komunalac.  
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  7. mjera: informirati i 
poticati osobe s 
invaliditetom na 
zapošljavanje i 
samozapošljavanje; 
 
Aktivnost 2. Poticanje 
osoba s invaliditetom 
na cjeloživotno 
profesionalno 
usmjeravanje, 
dodatno 
usavršavanje, 
osposobljavanje 
putem mjera HZZ-a ili 
projekata koje 
provode udruge 

 

Molim pod odgovorne institucije 
izmijeniti napisano HZZO u HZZ 

Prijedlog se prihvaća.   

Tekst će se ispraviti.  

 

  VII. Informiranje, 
komunikacija i 
podizanje razine 
javne svijesti 

1. mjera: 
omogućavanje 
slobodnog 
pretraživanja, 
primanja i 
prosljeđivanja 
informacija o 
pravima, 
pristupačnosti i 
uslugama u zajednici 

 

Predlažem dodavanje nove aktivnosti 
koja bi se odnosila na izradu novog 
izgleda web stranice Grada Velike Gorice 
(www.gorica.hr) u skladu sa Zakonom o 
pristupačnosti mrežnih stranica i 
programskih rješenja za pokretne 
uređaje tijela javnog sektora (Narodne 
Novine broj: 17/19). 

U tijeku je izrada novih službenih 

stranica Grada Velike Gorice koje će 

biti u potpunosti usklađene sa  

Zakonom o pristupačnosti mrežnih 

stranica i programskih rješenja za 

pokretne uređaje tijela javnog 

sektora“. 

 

Sobzirom da se navedena 

problematika rješava, 

primjedbu/prijedlog nije potrebo 

dodavati u Strategiju. 

 


