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UVOD

Sukladno zakonskim i statutarnim odredbama gradonačelnik Grada Velike Gorica dva puta godišnje
podnosi Izvješće o radu gradonačelnika (u daljnjem tekstu Izvješće). Izvješće je podijeljeno u dva
dijela –najznačajniji/ključni projekti i ostale aktivnosti.
Posebno treba istaknuti kako je u prvoj polovici 2017. godine nastavljen uspješan razvoj, započet i
prošle godine, te su brojni projekti završeni, a novi su započeti.
U ovom Izvješću bit će istaknuti samo oni najznačajniji koji omogućavaju gospodarski razvoj, a time i
svaki drugi razvoj Grada Velike Gorice. Riječ je o projektima izgradnje gradskog bazena, novog dječjeg
vrtića, centra za posjetitelje, aglomeracije Velika Gorica, izgradnje hladnjače u Distributivnom centru
do omogućavanja boljih uvjeta u predškolskom i školskom sustavu Grada Velike Gorice.
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OTVOREN NOVI TERMINAL ZRAČNE LUKE
Godinu je sigurno obilježilo otvaranje novog terminala Zračne luke Franjo Tuđman koja je Velikoj
Gorici donijela novi gospodarski uzlet. Zračna luka Franjo Tuđman bit će u koncesiji do 2042. godine,
a otvorenje novog putničkog terminala kapaciteta 5 milijuna putnika godišnje, uz trenutni promet od
3 milijuna, prva je faza u razvoju zračne luke koja do konca koncesijskog roka treba biti razvijena do
kapaciteta od 8 milijuna putnika godišnje. Uz otvaranje terminala vezane su dva ključna projekta koja
su riješena na zadovoljstvo Velikogoričana.

OMOGUĆENO PROMETOVANJE ULICOM RUDOLFA FIZIRA
Iako je prvotno dolazak u Zračnu luku trebao biti onemogućen prijašnjim pristupnim putom,
Sporazumom između Grada Velike Gorice i MZLZ ostavljen je prilaz starom cestom preko ulice
Rudolfa Fizira. Budući da će se pristupna cesta koristiti i kao servisna cesta za tehničke operacije NPTa uključujući prometovanje vezano uz opskrbu i prometovanje specijalnom opremom, na servisnoj
cesti je postavljena prometna signalizacija koja regulira brzinu i način kretanja istom. Uz ovo rješenje
veže se i rješavanje otvaranja ulaza iz Plesa i za automobile uz posebnu regulaciju.

UVEDENA NOVA AUTOBUSNA LINIJA
U ožujku je počela prometovati i nova autobusna linija 290 – Velika Gorica – Zračna luka –
Kvaternikov trg. Linija 290 ima više od 20 stanica, prometuju tri zglobna autobusa koja polaze svakih
35 minuta. Preostalo je riješiti pitanje dodatne autobusne stanice koja će omogućiti lakše korištenje
linije mještanima Selnice i Petine.

KARTA OD 4 KUNE
Velika Gorica postala je jedna tarifna zona i cijena karte za vožnju kroz nju, u trajanju od pola sata,
iznosi 4 kune. Sporazum o novom tarifnom modelu potpisali su gradonačelnik Velike Gorice Dražen
Barišić i direktorica ZET-a Ljuba Romčević – Žgela, a nakon dogovora s gradonačelnikom Grada
Zagreba Milanom Bandićem. Cijena javnog prijevoza je jedna od važnih stavki za rasterećenje kućnog
budžeta Velikogoričana.

GRAD ZRAKOPLOVSTVA
Velika Gorica potpisala je Povelju prijateljstva sa subjektima vezanim uz zrakoplovstvo. Potpisnici
Povelje su: Grad Velika Gorica, Međunarodna zračna luka Zagreb, Hrvatska kontrola zračne plovidbe,
Zračna luka Zagreb, Zrakoplovno-tehnički centar Velika Gorica, Croatia Airlines, Trade Air,
Zrakoplovno-tehnička škola „Rudolf Perešin“, Veleučilište Velika Gorica, Aeroklub Velika Gorica i
Turistička zajednica Grada Velike Gorice. Sporazum ima za cilj ojačati zrakoplovne kapacitete,
odnosno iskoristiti ih u svrhu gospodarskog i turističkog razvoja. S tim ciljem je održan i prvi sajam
zrakoplovstva – AIRVG, koji je polučio uspjeh, okupivši veliki broj izlagača i zanimljiv letački program.
Manifestacija je opravdala očekivanja te će biti nastavljena u budućim godinama.
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HRVATSKA POŠTA
Hrvatska pošta započela je s dugo najavljivanim projektom gradnje novog logističko-sortirnog centra
u Velikoj Gorici, investicije koja će u svojoj završnici vrijediti 345 milijuna kuna te na jednom mjestu,
na 38 tisuća četvornih metara, smjestiti postojeću logistiku koja djeluje na više lokacija u Zagrebu.
Vrijednost ugovorenih radova u svojoj prvoj fazi iznosi 155 milijuna kuna, trajat će 18 mjeseci, a gradi
se sortirnica, visoko regalno skladište, podatkovni centar, dio upravne zgrade i prateći objekti, a o
obimu projekta govori da već sada se gradi 540 parkirnih mjesta. Brze obilaznice, autocesta,
željeznički pravac i zračna luka odnosno izvrsna prometna povezanost bila je ključni element za
gradnju ovog centra upravo u Velikoj Gorici, čime se Grad Velika Gorica ponovno dokazao kao grad
poželjan za ulaganja i dolazak investitora. Ovo je pozitivan gospodarski udar na naš grad koji će osim
gospodarskog utjecaja imati i poslovni te socijalni aspekt.

NOVI DJEČJI VRTIĆ
Grad Velika Gorica nakon izgrađenog vrtića u Velikoj Mlaki započeo je i gradnju novog vrtića u
Cvjetnom naselju, u Svačićevoj ulici. Ovaj vrtić imat će sedam odgojnih skupina od čega tri za djecu s
poteškoćama u razvoju, s ciljem inkluzije u redoviti program. Cilj izgradnje novih vrtića je
osiguravanje mjesta za svu djecu u vrtićima Grada Velike Gorice.
E-UPISI U DJEČJE VRTIĆE
Od ove godine gorički roditelji svoju djecu u vrtiće mogu upisati jednostavnije i brže. Online upisi
putem internetske stranice omogućeni su od 2. svibnja i trajali su dva tjedna, a rezultate su roditelji
saznali 30. svibnja na internetskoj stranici vrtića. Istinitost podataka koje su roditelji naveli prilikom eupisa, provjerava se u trenutku kada donesu svu potrebnu dokumentaciju u vrtić u koji je dijete
ostvarilo pravo upisa. Za one koji ne žele koristiti mogućnost e-upisa, i dalje postoji opcija da zahtjev
za upisom djeteta ispišu sa mrežnih stranica vrtića te popunjen donesu u željeni dječji vrtić.

ULAGANJE U ŠKOLSTVO – POMOĆNICI U NASTAVI
Projekt “Svako dijete ima pravo na obrazovanje” i ove godine osigurava stručnu podršku djeci s
teškoćama u razvoju kroz inkluzivni odgoj i obrazovanje. Asistenti u nastavi treću godinu djeluju u
osnovnim školama na području Grada Velike Gorice kako bi djeca s poteškoćama u razvoju što
kvalitetnije mogla ostvariti pravo na obrazovanje koje svako dijete ima. Uloga asistenta koji kroz ovaj
proces jačaju i svoje stručne kompetencije je i ojačati svijest cijele zajednice o potrebi i važnosti
izjednačavanja mogućnosti obrazovanja za svu djecu. Projekt kojeg nosi Grad Velika Gorica vrijedan je
2,4 milijuna kuna, treću godinu za redom većinom je financiran iz Europskog socijalnog fonda, dok je
u financiranju sudjelovao i Grad Velika Gorica. Pomoćnike za 50 učenika osigurala su sredstva iz
Europskog socijalnog fonda, a Grad je izdvojio sredstva kako bez asistenta ne bi ostalo još 12 učenika.
Inače u Velikoj Gorici 415 učenika ima Rješenje o primjerenijem programu obrazovanju, 80-ero djece
u vrtićima ima poteškoće u razvoju, a danas 62 učenika u osnovnim školama prate nastavu uz pomoć
asistenta. Grad,osim osiguranja pomoćnika u nastavi, redovito osigurava stipendije za učenike i
studente te posebno stipendije za deficitarna zanimanja. Grad je ove godine osigurao i besplatne
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udžbenike i radne bilježnice za sve osnovnoškolce. Počela je izgradnja blagavaonice s kuhinjom u OŠ
Jurja Habdelića, koja je do sada bila jedina škola u kojoj djeci nije bilo omogućen topli obrok.
Grad Velika Gorica za obrazovanje je izdvojio 39,58 posto proračuna, čime je višestruko nadmašio
državno izdvajanje od 10,10 posto, ali i EU prosjek od 10,30 posto. To su službeni podaci za 2015., a
isti trend se nastavlja i u 2016. i 2017. godini.
GRADSKI BAZEN
Počela je izgradnja gradskog bazena u Velikoj Gorici. Kao šesti grad u republici Hrvatskoj, Velika
Gorica, na brojne zahtjeve svojih građana, pokrenula je izgradnju ovog vrijednog i značajnog
sportskog objekta kako bi se dostigao standard te omogućilo lakše funkcioniranje sportskih i
obrazovnih institucija. Velika Gorica jedan je od najperspektivnijih gradova u Hrvatskoj – od mladih
obitelji, poduzetništva, gospodarstva, rastućeg broja zaposlenih… do mladih obitelji, djece i mladih.
Proteklih godina grad konstantno ulaže u stvaranje prilika i mogućnosti za djecu i mlade, kako u
obrazovanju, tako i u sportu. U proteklom mandatu izgrađena je i otvorena gradska dvorana,
obnovljene su školske dvorane te se krenulo i u izgradnju obećanog bazena. Trenutno se škola
plivanja odvija u Zagrebu, dok će u budućnosti sve rekreativne i obrazovne aktivnosti odvijati u
Velikoj Gorici. Bazen će biti prilagođen za sve uzraste i imat će dodatni sadržaj za posjetitelje.
Izgradnja zatvorenog gradskog bazena podići će kvalitetu života u regiji, te će sportske, rekreacijske i
rehabilitacijske aktivnosti podići na viši nivo. Već 2018. godine naši učenici školu plivanja pohađat će
u svome gradu, u svom gradskom bazenu, a nakon naučenog moći će se nastaviti baviti plivanjem,
bilo profesionalno. Bazen će se sastojati od tri kata: podruma, prizemlja i kata. Imat će dva bazena,
veći bazen će imati dimenzije 25m x 16,37m i bit će dubok 2,47m. Manji bazen će biti veličine 10m x
16,67m, te će imati dubinu od 47-98cm. Uz bazene, kompleks će sadržavati popratne sadržaje poput
ugostiteljskog objekta, dvorane i SPA centra. Prilikom izrade projekta rađena je usporedba s dobrim
primjerima drugih gradova. Čakovec se navodi kao jedan od najsvjetlijih i najuspješnijih primjera
izgradnje i poslovanja bazena. Veličina ovog bazena je ista kao i velikogoričkog, a takva je situacija u
Koprivnici, Vinkovcima i Osijeku. Po završetku unutarnjih bazena i popratnih sadržaja, Velika Gorica
će nastaviti s gradnjom vanjskog kompleksa s vanjskim bazenima

KARDIOLOŠKO INTERNISTIČKA AMBULANTA U VELIKOJ GORICI
Dom zdravlja je dobio novouređenu kardiološku internističku ambulantu, koju su zajedno opremili
Grad Velika Gorica, Dom zdravlja Zagrebačke županije i Večernji list u projektu “Ordinacija iz bajke”.
Vrijednost investicije iznosi oko 1,2 milijuna kuna. Dom zdravlja Zagrebačke županije financirao je
građevinske radove, Grad Velika Gorica iz svog je proračuna osigurao 400 tisuća kuna za kupnju
nužnih medicinskih uređaja, a Večernji list s partnerima, osigurao je potrebni namještaj. Goričani
ovime dobivaju dostupnost prijeko potrebnih medicinskih usluga, a to je korak prema uređenju
cjelokupnog Medicinskog centra u Velikoj Gorici.

RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU
Grad Velika Gorica je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području
Velike Gorice, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Velika Gorica,
Općina Kravarsko, Općina Orle, Općina Pisarovina, Općina Pokupsko i Općina Rugvica. Projekt se
provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u
područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se
prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira
izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).
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E- UPIS U GRUNTOVNICU
U Velikoj Gorici je započelo testno podnošenje prijedloga za upise u zemljišne knjige elektroničkim
putem. Riječ je o e-upisu u gruntovnice koji je u Velikoj Gorici i Osijeku startao kao pilot projekt kako
bi se testirao novi “Zajednički informacijski sustava zemljišnih knjiga i katastra“. Uvođenjem e-upisa u
zemljišne knjige želi se ubrzati postupak i olakšati građanima korištenje svih postupaka. U projektu
sudjeluje zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Velikoj Gorici te javni bilježnici i odvjetnici u Velikoj
Gorici, imenovani od strane Hrvatske javnobilježničke komore i Hrvatske odvjetničke komore.

AZIL ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE
Grad Velika Gorica je započeo s uređenjem i opremanjem azila za napuštene životinje. Za te potrebe
kupljeno je zemljište na kojem se uredio prostor za brigu i smještaj napuštenih pasa. Sklonište je no
kill. U početku će na raspolaganju biti 17 smještajnih boksova, od kojih će svaki imati zatvoreni i
otvoreni dio ukupne površine 8 metara kvadratnih. Uređena je i karantena sa osam boksova te
ambulanta za prihvat, pregled i njegu napuštenih pasa. Kompleks se prostire na 6 tisuća metara
kvadratnih pa je predviđeno i šetalište za pse kao i mogućnost nadogradnje smještajnih kapaciteta. U
zbrinjavanju životinja sudjeluju i članovi udruge Sigurna kućica.

SERVIS „48 SATI“
Prije dvije godine Grad Velike Gorica započeo je projekt informatizacije i informatičkog povezivanja
gradskog komunalnog sustava: Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i promet koji obuhvaća i
Komunalno i Prometno redarstvo, te gradska komunalna poduzeća. Izgrađen je komunalni
informacijski sustav koji obuhvaća niz modula putem kojih se upravlja održavanjem prometnica,
zelenih površina, javnom rasvjetom, telekomunikacijskom infrastrukturom, vodovodom i
kanalizacijom, odvozom smeća, reklamnim površinama. Sustav je početkom ove godine nadograđen i
modulom za prijave građana. Tako svi Velikogoričani mogu putem računala ili mobilnih uređaja
prijaviti komunalne probleme i zatražiti intervenciju. Sustav nosi naziv „48 sati“.

ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA
VG Čistoća d.o.o. je započela s provedbom Pilot projekta koji ima za svrhu testiranje organizacije
sustava odvojenog prikupljanja otpada i smanjenje količina miješanog komunalnog otpada kojeg se
trajno odlaže na odlagalištu otpada. Cilj pilot projekta je povećati ukupne količine odvojeno
prikupljenog otpada na razinu utvrđenu Strategijom gospodarenja otpadom prema kojem bi količine
odvojeno prikupljenog otpada do 2020. godine trebale doseći razinu od 50 % ukupne količine
proizvedenog otpada. U prvoj fazi pilot projekta implementacija sustava od vrata do vrata obuhvatila
je 6.600 korisnika usluga u stambenim zgradama, a u ovoj drugoj fazi posude za odvojeno
prikupljanje otpada dobilo je još 3.200 korisnika usluga (obiteljske kuće). Ukupno je u obje faze
obuhvaćeno nešto manje od 10 000 korisnika odnosno oko 50 %. Građani će dobiti žute posude, u
koje se zajedno odlažu plastična ambalaža i limenke (PET i MET), te plave posude za papir. U ovoj fazi
obuhvaćene su gradske četvrti Braća Radić, Hrvatski Velikani, Miljenko Granić, Vladimir Nazor i dio
gradske četvrti Stari Grad, koje imaju dinamiku odvoza komunalnog otpada dva puta tjedno. U
vremenu provođenja pilot projekta prikupljat će se podaci o količinama i kvaliteti odvojeno
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prikupljenog otpada te izvršiti analiza prikupljenih podataka koji će onda poslužiti kao temelj izrade
operativnog plana za uvođenje novog sustava odvojenog prikupljanja otpada za cijelo područje Grada
Velike Gorice. Usporedno s podjelom posuda za odvojeno prikupljanje otpada nastavlja se i podjela
kompostera svim zainteresiranim korisnicima usluga – vlasnicima obiteljskih kuća kako u gradskim
četvrtima tako i u okolnim naseljima Grada Velika Gorica.

ELEKTRONSKA EVIDENCIJA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Započeo je i pilot projekt organizacije sustava elektronske evidencije odvoza komunalnog otpada, a
omogućit će, između ostalog, i pravedniju naplatu odvoza komunalnog otpada za gorička kućanstva.
Novi sustav uključuje elektronsku evidenciju odvoza otpada, zatim Smart Waste senzore za praćenje
popunjenosti kontejnera za otpad i informacijsko-geolokacijski sustav Moj Otpad koji će građanima
koristiti kroz aplikaciju na pametnim telefonima. Sustav za elektronsku evidenciju je jednostavno
rješenje koje omogućava naplatu usluge sakupljanja i odvoza otpada prema volumenu i broju
sakupljanja ili masi. Podaci o odvozu otpada se prenose u aplikaciju u realnom vremenu te im je
moguće pristupiti s bilo koje lokacije u bilo kojem trenutku. U vozila VG Čistoće uvodi se oprema koja
je u skladu s očekivanim zakonskim promjenama koje se tiču usluge odvoza komunalnog otada, a
koje nalažu da se svaki odvoz elektronski evidentira i sukladno tim podacima se izdaje račun na kraju
mjeseca po broju odvoza. Podaci se bilježe putem čipa koje su na kantama i koji se očitavaju prilikom
pražnjenja na kamionu. Kroz ovaj pilot-projekt doći ćemo do saznanja o potrebama u komunalnom
odvozu i pravedniju naplatu odvoza. Drugi novitet u komunalnom sustavu je Smart Waste-senzori za
praćenje popunjenosti kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada koji šalju podatke u ured VG
Čistoće kako bi djelatnici praznili kontejnere sukladno popunjenosti. Pilot projekt je u tijeku, a
trenutno su senzori na 10 kontejnera na području Grada Velike Gorice.

ZAVRŠEN PROJEKT „U MOJEM DVORIŠTU“
Uplatom sredstava Europske unije završen je projekt „U mojem dvorištu“ u kojem je glavni dio bio
izgradnja reciklažnog dvorišta u Mraclinskoj Dubravi. Uplata je obavljena 9.1.2017. Ukupna vrijednost
projekta iznosi 9,39 milijuna kuna, od čega je Europska unija sufinancirala 7,96 milijuna. Tijekom
provedbe projekta izrađena je usporedna studija gospodarenja otpadom Grada Velenje (Slovenija),
koji odvojeno prikuplja i zbrinjava više od 50% svoga komunalnog otpada, i Grada Velike Gorice, koji
ovakvom udjelu već dugo vremena teži, ali je sada, sukladno novome Planu gospodarenja otpadom
RH, to dužan i postići. Studijom su pružene i smjernice kako to postići odvojenim sakupljanjem
otpada „na kućnome pragu. Sagrađeno reciklažno dvorište omogućilo je gradskom komunalnom
društvu VG Čistoća da na primjeren, prihvatljiv i jednostavan način sav otpad, odvojeno po vrstama
prikupljen od korisnika, skladišti na jednom mjestu te pretovaruje u veće spremnike radi kvalitetnog i
povoljnog prijevoza do njegovog konačnog odredišta, gdje će se zbrinuti na pravilan način.

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA
Od ukupno 20 stambenih zgrada koje su prošle na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva
graditeljstva za energetsku obnovu, šesnaest ih je prijavilo Gradsko stambeno gospodarstvo, a
Rješenja je prijaviteljima uručio osobno ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević. U
cijeloj Zagrebačkoj županiji prijavljeno je ukupno 28 zgrada, a od toga je 20 s područja Velike Gorice.
Energetska obnova zgrada podrazumijeva povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade,
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izolaciju krova i zamjenu vanjske stolarije. To omogućuje bolju energetsku izolaciju i apsorpciju
energije, odnosno, hladniji dom ljeti, a topliji zimi.
Grad Velika Gorica zajedno s Gradskim stambenim gospodarstvom Velika Gorica nastavlja provoditi
projekt energetske obnove s ciljem ostvarivanja dodatnih ušteda, ali i energetske isplativosti. Na
dosada obnovljenim zgradama pokazala se ušteda u grijanju i do 50 posto. Na ovom natječaju Grad
Velika Gorica je kandidirao 16 stambenih zgrada i za svih 16 su dobivena bespovratna sredstva u
iznosu od 60% u iznosu od 34.762.815,45 kuna, što čini ukupnu investiciju za obnovu u iznosu 61
milijun kuna u narednih 18 mjeseci.

ENERGETSKA OBNOVA VRTIĆA
Gradu Velikoj Gorici za projekt „Energetske obnove dječjeg vrtića Ciciban“ odobreno je 1.670.603,64
kn bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt „Energetske obnove
dječjeg vrtića Ciciban“ pripremljen je od strane Upravnog odjela za poduzetništvo, investicije i
fondove EU i Upravnog odjela za predškolski odgoj, školstvo i šport. Projekt je prijavljen na natječaj
„Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje
obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ koji je bio otvoren početkom godine. Energetskom
obnovom dječjeg vrtića „Ciciban“ povećat će se toplinska zaštita kroz izradu nove vanjske ovojnice
zgrade, izolaciju krova, zamjenu vanjske stolarije i novi sustav grijanja, čime će se postići bolja
energetska izolacija i apsorpcija energije koja će omogućiti kvalitetniji boravak i rad djece u samom
vrtiću. Ovoj projekt još je jedan u nizu projekata vezanih uz poboljšanje kvalitete života građana kroz
zaštitu okoliša energetskom obnovom zgrada u Velikoj Gorici, te još jedna od aktivnosti Grada Velike
Gorice kao grada prijatelja djece i grada mladih.

SUSTAV JAVNIH BICIKALA U VELIKOJ GORICI
Sustav javnih bicikala dostupan je i građanima Velike Gorice. Desetak bicikala, među kojima su
klasični gradski i električni bicikli, nalazi se na dvije lokacije u gradu na Trgu kralja Tomislava te kod
VG Goričanke, a građani su ih prvih 15 dana mogli koristiti besplatno. Velika Gorica se tako pridružila
mreži od 10 “nextbike” gradova Hrvatske kroz projekt koji će omogućiti građanima brže obavljanje
poslova, doprinijet će prometnoj sigurnosti u gradu, smanjenju emisije CO2, smanjenju buke i gužve
u prometu te razvoju biciklizma na području našeg grada i okolnih naselja. Investitori projekta su
Grad Velika Gorica, Turistička zajednica GVG i VG Komunalac d.o.o.
Osim u ovom urbanom dijelu grada sustav javnih bicikala trebao bi doprinijeti i razvoju turizma i
rekreacije u ruralnim predjelima.

MRTVAČNICA - GROBLJE KUŠANEC
Na groblju Kušanec izvode se radovi na izgradnji mrtvačnice. Prva faza radova na oproštajnoj
građevini u Kušancu uključuje betonsko i armirno-betonske radove ,pokrov i zatvaranje zgrade sa
stolarijom. Za prvu fazu radova izdvojeno je 5,5 milijuna kuna. Do konca godine bit će izvedeni radovi
na ostatku konstrukcije, kao i oborinska kanalizacija buduće pristupne prometnice i pristupnog platoa
oko oproštajne građevine. Radovi će biti nastavljeni i u sljedećoj godini u kojoj je predviđeno
uređenje okoliša, instalaterski radovi, bravarski radovi te unutarnje uređenje.
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GRADNJA HLADNJAČE U DISTRIBUTIVNOM CENTRU
Počela je gradnja više od 26 milijuna kuna vrijedne moderne hladnjače Distributivnog centar za voće i
povrće u velikogoričkoj Radnoj zoni Rakitovec. Riječ je o jedinoj hladnjači u Republici Hrvatskoj
kapaciteta 3000 tona koja nije u vlasništvu trgovaca, a omogućit će proizvođačima da svoje proizvode
skladište prema uvjetima koje ne diktiraju trgovci, konkuriraju uvoznoj robi, ali i potrošačima nude
domaće proizvode provjerene kvalitete tijekom cijele godine. Gradnja ULO hladnjače s tehnološkom
opremom i transportnim sredstvima ukupne vrijednosti 26.189.908,77 milijuna kuna (bez PDV-a)
predstavlja drugu fazu razvoja Distributivnog centar za voće i povrće d.o.o., a većina sredstva za
gradnju tj. 23.362.980,45 milijuna kuna osigurana su temeljem natječaja Agencije za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Od spomenutog iznosa 19.855.533,38 milijuna kuna
osigurano je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a 3.501.447,07 iz proračuna
Republike Hrvatske. Razliku do ukupne vrijednosti projekta osigurat će Distributivni centar za voće i
povrće d.o.o. s iznosom od 2.826.928,32 milijuna kuna. Do sada je Distributivni centar, čija je I. faza
izgradnje završena 2012. godine, proizvođačima pružao usluge prihvata, skladištenja, sortiranja,
kalibriranja, pakiranja te utovara i otpreme voća i povrća. Osim što će se realizacijom II. faze
izgradnje Distributivnog centra malim i srednjim poljoprivrednicima omogućiti postizati bolje
kupoprodajne cijene i snabdijevanje tržišta tijekom cijele godine, očekuje se i čitav niz drugih benefita
kao što su zapošljavanje i samozapošljavanje, kontinuirani i ekološki održiv gospodarski razvoj te
stvaranje konkurentnih i održivih poljoprivrednih gospodarstava i prepoznatljivih proizvoda s većom
dodanom vrijednošću na poljoprivrednom gospodarstvu i selu. Uvođenjem ovih novih tehnologija želi
se organizirati i izgraditi tržišna i financijska infrastruktura koja bi ojačala i očuvala tradicijske
vrijednosti poljoprivredne proizvodnje te istovremeno informirala i educirala poljoprivrednike o
novim trendovima u proizvodnji i poslovanju. Inače, ULO hladnjača koristi tzv. ultra low oxygen
tehnologiju koja smanjujući kisik omogućuje dugotrajno skladištenje voća i povrća.

GRADSKI VRTOVI
U Sinjskoj ulici u Podbrežnici otvoren je i treći Gradski vrt. Nakon što su prošle godine otvoreni u
Teslinoj ulici te pretprošle u Zadarskoj, ove godine je 40 građana dobilo svoje vrtne parcele velike 55
kvadrata. Građani su ponovo dobili priliku vlastito voće i povrće uzgajati u blizini svojih stanova i
kuća. Parcele će vlasnici moći koristiti dvije godine bez naknade, a postoji mogućnost produljenja za
one koji će se prema istima odnositi s pažnjom dobrog gospodara. Na korištenje su dobili i besplatnu
vodu te kućicu s alatom kojim će moći uređivati svoje vrtove.

LADOVO
Priprema projekta interpretacijskog centra tradicijske kulture u blizini dvorca Lukavec započela je
2016. g.. Projekt će doprinijeti razvoju turizma, kulture, ali i gospodarstva općenito. U ovoj godini je
izrađeno idejno rješenje. Ladovo je projekt koji zajednički rade Grad Velika Gorica i nacionalni
ansambl Lado.

Izvješće o radu gradonačelnika

Stranica 9

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA SIJEČANJ – SRPANJ 2017.
CENTAR ZA POSJETITELJE
U godini u kojoj obilježava svojih 20 godina rada Turistička zajednica Grad Velike Gorice uselit će u
vlastite prostore Centra za posjetitelje čija gradnja je započela u prvoj polovici godine. Centar za
posjetitelje je mjesto na kojem će Velika Gorica predstavljati svoje turističke potencijale gostima, a
čine ga dva dijela. U glavnoj zgradi, kroz digitalnu prezentaciju kulturne baštine, posjetitelj će dobiti
sliku turističke destinacije Turopolja, a moderan prezentacijski prostor “Ledane” će biti mjesto
predstavljanja domaćih proizvoda – vina, rakije, likera, sokova, meda; voćne, povrtne i mesne
prerađevine. Turopolje može ponuditi puno toga: od posjeta vrijednim spomenicima materijalne
kulturne baštine, manifestacija na temu nematerijalne kulturne baštine, sportskih natjecanja,
rekreacije i aktivnog boravka u prirodi do ukusne hrane i pića domaće proizvodnje. Sada će imati i
primjereno mjesto koje će biti središte turističke promidžbe svega onoga što je Turopolje bilo i što je
danas.
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OSTALE AKTIVNOSTI U UPRAVNIM ODJELIMA

UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, INVESTICIJE I FONDOVE EU

Predstavlja mjere i aktivnosti koje GVG provodi s ciljem poticanja razvoja obrtništva malog i srednjeg
poduzetništva u 2017. Uz poslove redovnog poslovanja, potpora gospodarstvenicima i obrtnicima,
Odjel je organizirao i gospodarsku manifestaciju – StartupVG natjecanje. Organizacija dvodnevnog
natjecanja za razvijanje ideja i poduzetničkih projekata u VG napravljena je u suradnji sa Zagrebačkim
inkubatorom. Pripremne radnje odrađene su kroz veliki broj prezentacija u školama i veleučilištu te je
odrađeno motivacijsko predavanje „Od ideje do Startup projekta“. Odjel se bavi praćenjem
investicija, kroz investicijske pratitelje, te prikuplja iskaze interesa investitora i radi na koordinaciji i
organizaciji sastanaka između poduzetnika i tijela gradske vlasti. Odjel je radio na ažuriranju i
dovršetku izrade Strategije razvoja Grada Velike Gorice, a sudjelovao je i u izradi strategije Urbane
aglomeracije Zagreb
Popis prijavljenih EU projekata:
-

EU projekt Energetske obnove DV Ciciban
EU projekt „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“ (šk.god. 2016/17)

-

EU projekt „5 priča iz Novog Čiča“ – Prijavljen u suradnji s OŠ Novo Čiče, Srednja strukovna
škola Velika Gorica, Ekonomska škola Velika Gorica na natječaj Unaprjeđenje pismenosti temelj cjeloživotnog učenja (ESF). Cilj projekta je priprema, izrada i provedba 26 kurikuluma
(izvannastavnih aktivnosti) za 5 područja pismenosti (čitalačka, digitalna, financijska,
višejezična i multikulturalna)

-

EU projekt „Čovjek uči dok je živ“ - Prijavljen u suradnji sa Srednjom strukovnom školom
Velika Gorica, Udruženjem obrtnika Velika Gorica, udrugom ODRAZ te Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje na natječaj Lokalne inicijative zapošljavanja - faza III (ESF). Cilj projekta je
informiranje učenika osmih razreda (mogućnosti daljnjeg obrazovanja), nezaposlene mlade
do 29 godina, dugotrajno nezaposlene, osobe s invaliditetom, branitelje (ojačati kapacitete,
kroz zanimanje Zavarivača i osobnog razvoja te nove poslovne ideje). Povezivanje s
poslovnim sektorom, kako bi se ostvarile mogućnosti zapošljavanja i revitalizacija
velikogoričkog područja.

-

EU projekt „Umjetnost zlatne dobi“ - Projekt je prijavljen na natječaj Umjetnost i kultura 54+
(ESF), a u suradnji sa POUVG-om, Muzejom Turopolja i udrugom Forum50+. Projektom će se
obogatit život osoba starijih od 54 godine s područja Velike Gorice, njihovim uključivanjem u
umjetničke i kulturne programe plesne, glazbene, književne i likovne umjetnosti, aktivnim
partnerstvom partnera na projektu.

-

EU projekt „URBAN MOBILITY“ - Prijavljen u suradnji s Fakultetom strojarstva i
brodogradnje, VG Komunalcem, Fakultetom prometa i ODRAZ-om. Cilj projekta je
unapređenje urbane mobilnosti Grada Velike Gorice kroz uvođenje pametnih semafora,
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parkirališta, uvođenje električnog autobusa, pametne aplikacije i drugih alata. Prijava je
izvršena na natječaj Urban innovative action.
-

EU projekt „Participativno upravljanje prirodnim resursima“ - U suradnji s UO za urbanizam i
zaštitu okoliša te partnerima ODRAZ, DOOR, Udruga gradova i ZMAG. Početak je započeo u
studenom 2015. godine te će trajati 24 mjeseca. Vrijednost projekta 208.195,89EUR. Tijekom
ovog razdoblja izvršavane su redovne aktivnosti projekta.

-

Interreg HR-SI„HERitage in IT AGE“- Grad Velika Gorica kao nositelj prijavljuje međunarodni
projekt pod nazivom „HERitage in IT AGE“ s ciljem izrade novog turističkog proizvoda za
velikogoričko područje – opremanje i uređenje dvorca Lukavec u suradnji sa slovenskim
partnerima.

-

Interreg HR SI „Laketour“- Grad Velika Gorica kao projektni partner će prijaviti projekt
„Laketour“ kojim će se urediti jezero Ribnica i biciklističko pješačke staze uz potok Želin

Osim projekata prijavljenih za financiranje iz europskih fondova, Odjel je pripremio i prijavio projekte
za nacionalne izvore sufinanciranja. Grad je tako prijavio četiri projekta kod Zagrebačke županije:
Izgradnja gradskog bazena Velika Gorica; Centar za posjetitelje; Izgradnja polivalentnog igrališta u
Vukovini; Izgradnja javne rasvjete i kabelske kanalizacije EK infrastrukture II. I XII. Faze RZ Rakitovec,
Izrada dokumentacije za Dječji vrtić s prostorima društvene namjene u Selnici Ščitarjevskoj. Dva
projekta su odobrena (Dječji vrtić s prostorima društvene namjene u Selnici Ščitarjevskoj, radna zona
Rakitovec), dok se za ostale očekuju rezultati. Grad Velika Gorica je u lipnju 2017. godine prijavio
manifestaciju AIRVG 2017 na natječaj Promidžbe, gospodarstva i obrtništva od strane Ministarstva
gospodarstva, poduzetništva i obrta. Odobrena su sredstva u visini od 20.000 kuna.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet, osim kapitalnih projekata, pobrojanih u prvom
dijelu izvješća, bilježi i ostale aktivnosti:
-

Pješačka staza na groblju u Novom Čiču

-

Pješačka staza na groblju u Ščitarjevu

-

Zamjena postojeće rasvjete sa rasvjetom u LED tehnologiji

-

Asfaltiranje parkirališnih kaseta u S. Kolara 2a

-

Presvlačenje Zadarske ulice

-

Presvlačenje dijela Ulice I. G. Kovačića

-

Presvlačenje dijela glavne ulice kroz Strmec Bukevski

-

Presvlačenje dijela Ulice S. Fabijančića – Jape

-

Presvlačenje dijela Kolareve ulice

-

Presvlačenje Trga seljačke sloge u Buševcu
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UPRAVNI ODJEL ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO I ŠPORT
-

pokrenut program „Produženi boravak“ u OŠ Eugena Kvaternika

-

započeo s radom Športsko rekreativni savez Grada Velike Gorice

-

osnovan Školski sportski savez Velike Gorice

-

započela izgradnja zatvorenog gradskog bazena

-

provedeni preventivni programi za djecu i mlade te programi medijske pismenosti u svim
školama

-

proširene aktivnosti Goričkog kluba mladih uvođenjem novih programa

-

provode se projekti „Lokalni info centar za mlade Velika Gorica“, „Info točke za mlade Novo
Čiče“ i „Volonterski centar Velika Gorica“.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
-

U okviru aktivnosti Zaštita i održavanje tradicijske arhitekture proveden je natječaj za
sufinanciranje zaštitnih radova na tradicijskoj graditeljskoj baštini (čardacima) u privatnom
vlasništvu; izrađena je konzervatorska dokumentacija za objekt „učiteljski stanovi“ u Novom
Čiču

-

U okviru aktivnosti Zaštita i održavanje vjerskih objekata – spomenika kulture zaključeni su
ugovori s župama o sufinanciranju zaštitnih radova na kulturnim dobrima, i to za: crkvu u
Šćitarjevu, kapelu sv. Barbare u Velikoj Mlaki, restauraciju zidnog oslika u kapeli Ranjenog
Isusa u Novom Čiču te za radove manjeg obima na pročelju kapele sv. Roka u Cvetković Brdu.
Radovi zamjene pokrova na jednom dijelu krova kapele sv. Barbare izvedeni su u mjesecu
lipnju.

-

U okviru tekućeg projekta Obnova pročelja u zaštićenim kulturno-povijesnim cjelinama
obnovljena su vanjska pročelja na zgradi Muzeja Turopolja.

-

U okviru kapitalnog projekta Izgradnja objekata za djelatnost kulture izrađeno je idejno
rješenje LADOVO Interpretacijski centar tradicijske kulture.

-

U okviru aktivnosti Pomoć zdravstvenim ustanovama opremljena je specijalistička
(kardiološka) ordinacija koja je otvorena u Domu zdravlja Zagrebačke županije-Ispostavi
Velika Gorica
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UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA

-

prikupljanje podataka za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
plana na okoliš za izradu I. izmjena i dopuna UPU naselja Velika Gorica

-

prikupljanje podataka za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
plana na okoliš za izradu I. izmjena i dopuna UPU Proizvodne zone „Vukovinsko polje“

-

prikupljanje podataka za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
plana na okoliš za izradu I. izmjena i dopuna UPU RZ Rakitovec

-

priprema materijala, prikupljanje podataka i koordinacija sa Zavodom za prostorno uređenje
Zagrebačke županije za pokretanje izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Velike Gorice

-

prikupljanje podataka i koordinacija sa Zavodom za prostorno uređenje Zagrebačke županije
prilikom izrade Pilot projekta urbane sanacije naselja Bapča i Selnica

-

izdavanje mišljenja na postavljanje reklamnih panoa i natpisa čime se doprinosi uređenosti
grada

-

Aktivnosti na uređenju i osmišljavanju javnih zelenih površina

-

suradnja s građanima, udrugama te profesorima i studentima Agronomskog fakulteta –
uređenje krajobraza Gradića i uređenje Pčelinjeg parka u Velikoj Gorici

U području zaštite okoliša:
- Izrada projektne dokumentacije RD Velika Gorica
-

Provedba projekta H2020 PlanHeat (optimizacija i unaprjeđenje sustava područnog grijanja
naselja Velika Gorica), sudjelovanje na sastancima projektnog tima i drugim događanjima u
sklopu projekta

-

Izrada projektne dokumentacije za izmjenu glavnog projekta Odlagališta neopasnog otpada
Mraclinska Dubrava, izrada dokumentacije i provedba postupka ocjene o potrebi procjene
utjecaja na okoliš

-

Provedba projekta SuDjelujVG (Participativno upravljanje i sudjelovanje građana u
upravljanju prirodnim resursima)

-

Nabava opreme za odvojeno sakupljanje otpada za korisnike na području Velike Gorice, uz
sufinanciranje Zagrebačke županije

-

Izgradnja sustava „VG e-bicikli“ na području naselja Velika Gorica (dvije postaje javnih
bicikala)

-

Provedba projekta „Priprema – pozor – recikliraj“ tijekom 2017. godine (natjecanje u
sakupljanju otpadnog papira među školama), dodjela nagrada školama
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-

Provedba programa uređenja javnih zelenih površina na području Grada putem Povjerenstva
za javne zelene površine

-

Unos podataka o potrošnji energije u zgradama gradske uprave Grada Velike Gorice u sustav
za praćenje potrošnje energije ISGE

-

Provedba programa „Eko-škole“ tijekom 2017. godine

-

Izrada raznog edukativnog i promotivnog materijala o gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša

-

Provedba preliminarnih bioloških istraživanja radi izrade projekta revitalizacije rijeke Odre i
vlažnih livada uz rijeku Odru

-

Premještanje lokacija zelenih otoka i spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na javnim
površinama temeljem zahtjeva građana i mjesnih odbora, optimizacija sustava zelenih otoka

-

Praćenje čišćenja ilegalnih odlagališta otpada i uklanjanja otpada iz okoliša, praćenje lokacija
ilegalnih odlagališta otpada radi sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš

-

Sudjelovanje u akciji „Zelena čistka“ tijekom 2017.

Geodetski poslovi:
Razvoj modula, nadogradnja i implementacija Gisgvg sustava:
-

modul Prometna infrastruktura - Uneseno 600 km osi nerazvrstanih, državnih cesta i
autocesta

-

modul Registar nekretnina - Uneseno 3802 čestica u vlasništvu Grada

-

modul Adresni registar - Uneseno 3781 akata o gradnji, za naplatu komunalne naknade

UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU
- uređenje prostora na ulazu u društveni dom u MO Buševec
-izrada nove elektroinstalacije, stropa i rasvjete u društvenom domu u MO Črnkovec
-uređenje prostorija ispod bine u društvenom domu u MO Donja Lomnica
-uređenje sportskog doma na starom igralištu u MO Donja Lomnica
-zamjena krovišta na društvenom domu u MO Gudci
-izrada fasade na društvenom domu u MO Gustelnica
-izrada nove elektroinstalacije, stropa i rasvjete u društvenom domu u MO Jagodno
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-izrada nove kotlovnice u sportskom domu u MO Kobilić
-unutarnje uređenje društvenog doma u MO Kosnica
-izrada fasade na društvenom domu u MO Kozjača
-izrada fasade na sportskom domu u MO Kozjača
-gradnja vatrogasnog doma u MO Kuče
-uređenje prostorije na katu sportskog doma u MO Kuče
-izrada i opremanje kuhinje u društvenom domu u MO Lekneno-Trnje
-izrada fasade na sportskom domu u MO Lukavec
-unutarnje uređenje društvenog doma u MO Mičevec
-zamjena krovišta na sportskom domu u MO Novo Čiče
-unutarnje uređenje društvenog doma u MO Okuje
-izgradnja kombiniranog igrališta s rasvjetom u MO Ribnica
-uređenje bivše mljekare u prostor mjesnog odbora u MO Sop Bukevski
-izrada nove elektroinstalacije, stropa i rasvjete u društvenom domu u MO Strmec Bukevski
-zamjena krovišta na društvenom domu u MO Šiljakovina
-izgradnja kombiniranog igrališta s rasvjetom u MO Turopolje
-izrada nove elektroinstalacije, stropa i rasvjete u društvenom domu u MO Vukomerić
-izrada fasade na sportskom domu u MO Vukovina
-izrada centralnog grijanja u vatrogasnom domu u MO Vukovina
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UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVRIVREDU

Osim ključnih projekata, provodi redovne aktivnosti dodjele potpora poljoprivrednim gospodarstvima
i to kroz sljedeće mjere:
edukaciju i stručno osposobljavanje
-

modernizaciju i/ili podizanje plastenika i viših i visokih tunela

-

nabavu antifrost sustava i sustava za navodnjavanje

-

nabavu voćnih sadnica i sadnica jagoda

-

ekološku proizvodnju

-

uzgoj i držanje pčelinjih zajednica

-

uzgoja cvijeća

-

baždarenje prskalica

-

premiju osiguranja

-

umjetno osjemenjivanje krava i junica

-

podizanje protugradne mreže

-

uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (turopoljska svinja i hrvatski
posavac).

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Ovaj odjel redovito radi na kadrovskim pitanjima, tehničkoj službi, javnoj nabavi, imovini i pravnim
poslovima grada. Može se istaknuti kako Grad sustavno ulaže u dugotrajnu imovinu te stoga, kao
Grad sa 42 mjesna odbora i 8 gradskih četvrti, u skladu sa svojim mogućnostima ispunjava njihove
zahtjeve za otkupom nekretnina potrebnih radi razvoja njihovih naselja, odnosno četvrti te time i
razvoja samog Grada u cjelini. Tako je Grad proveo otkupe nekretnina radi nekoliko projekata:
- uređenja novog centra naselja u Donjoj Lomnici, otkupio je, u prvoj fazi, nekretninu za
415.000,00 kn u sklopu dvorišta Vatrogasnog i Društvenog doma, ispred Vile Bedeković,
- izgradnje Digitalnog muzeja u Ščitarjevu, čiji smještaj je predviđen na nekretnini u vlasništvu
Crkve, Grad je otkupio nekretninu radi izgradnje parkirališta za potrebe Digitalnog muzeja, te
trafostanice za potrebe i mještana Ščitarjeva i muzeja u iznosu od 51.436,70 kuna te
- izgradnje suvremenog Skloništa za životinje u iznosu od 222.455,04 kuna.
Osim navedenih kupoprodajnih postupaka u svrhu provođenja projekata od interesa za Grad,
provode se i postupci kupoprodaje radi izgradnje ulica, tako je:
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-

-

u mirnom postupku otkupljena nekretnina radi izgradnje ulice Podložnica u iznosu od
11.944,30 kuna, dok je za ostale nekretnine koje ulaze u sastav buduće prometnice u Ulici
Podložnica pokrenut postupak osiguranja dokaza, kao predradnja postupku izvlaštenja;
u mirnom postupku otkupljena nekretnina za prometnicu u Kurilovcu uz naknadu u iznosu od
52. 500,00 kn te
u mirnom postupku otkupljena nekretnina radi izgradnje ulice u RZ Rakitovec u iznosu od 2.
800,00 kuna

Za sve zgrade koje su legalizirane u postupku pred Upravnim odjelom za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenja, provode se postupci uknjižbe predmetnih zgrada u javne knjige
(zemljišne knjige i katastar), a provode se redovno i uknjižbe vlasništva Grada Velike Gorice na
nerazvrstane ceste ili zgrade i nekretnine za koje postoji pravni osnova stjecanja.

ZAKLJUČAK
Potrebno je na kraju dodati kako su u ovom dijelu godine održani i lokalni izbori na kojima sam treći
puta dobio povjerenje građana. Svi poslovi Grada, usprkos održavanja izbora, odvijali su se redovito,
što je nastavljeno i po završetku izbornog procesa. Brojni projekti koji su započeti u prvoj polovici
godine bit će završeni do konca iste, o čemu će govoriti drugo Izvješće gradonačelnika koje se
podnosi za razdoblje od srpnja do prosinca 2017.

GRADONAČELNIK
Dražen Barišić, prof. defektologije
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