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PRIHVAĆENO IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU ZAGREbAČKE ŽUPANIJE Od 2013. dO 2016. KOJE JE IZRAdIO ŽUPANIJSKI ZAVOd ZA PROSTORNO UREĐENJE

dONESENA STRATEGIJA RAZVOJA KULTURE ZAGREbAČKE ŽUPANIJE dO 2026. GOdINE 

U čETVEROGODIšNJEM RAZDOBLJU DONESENE IZMJENE 
I DOPUNE 45 PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPćINA 

Najavljena je izrada pilot-projekta metodologije sanacije 
prostora koji su ugroženi nelegalnom gradnjomPrihvaćeno je izvješće o stanju u prosto-

ru Zagrebačke županije u razdoblju 
od 2013. do 2016. godine. Radi se o 
dokumentu koji sadrži analizu i ocje-

nu stanja i trendova prostornog razvoja, ana-
lizu provedbe prostornih planova i drugih 
dokumenata te prijedloge za unapređenje 
prostornog razvoja. Svrha izrade ovakvoga 
izvješća je dobivanje sveobuhvatnog pregle-
da prostornog razvoja i planiranja prostora. 
Izvješće analizira stanje i promjene u prosto-
ru koje su nastale pod utjecajem različi-
tih društvenih procesa, daje prikaz 
postojećih rješenja za poboljšanje 
stanja te ukazuje na mogućnosti 
daljnjega prostornog razvoja. 
Ukazuje i na nužnost korište-
nja informacijskog sustava te 
na važnost edukacije javnosti o 
području urbanizma i prostornog 
planiranja.

- U prvom dijelu izvješća prikazana je 
analiza stanja u prostoru. Prostorni poka-
zatelji govore o povećanju građevinskih 
područja u županiji, odnosno o povećanom 
broju sagrađenih objekata, što je dobro. Ne-
što su nam slabiji demografski pokazatelji, 
kao i u većini Hrvatske. Međutim, projekcija 

stanovništva do 2030. za Zagrebačku župa-
niju je pozitivna i to nam je bitno zbog izra-
de nove prostorno-planske dokumentacije. 
Predviđa se da će 2030. Zagrebačka županija 
imati 328.000 stanovnika - pojasnila je Želj-
ka Kučinić, ravnateljica Zavoda za prostorno 
uređenje, izrađivača izvješća. Gospodarski 
podaci za Zagrebačku županiju, stoji u izvje-
šću, i dalje su pozitivni. 

- Broj zaposlenih nam raste, a broj neza-
poslenih je u opadanju, što su iznimno dobri 

rezultati - rekla je Ž. Kučinić.
U izvješću se navodi da je Zagre-
bačka županija jedna od gospo-

darski najrazvijenijih županija 
u RH, s indeksom razvijenosti 
124,23%, što je svrstava na če-
tvrto mjesto najrazvijenijih jedi-

nica regionalne samouprave. 
„Brojne mjere poticanja razvoja 

gospodarstva obilježile su prethod-
no razdoblje, kao i mjere potpora u poljo-

privredi, ruralnom razvoju i šumarstvu te 
potpore u turizmu. Prostornim planovima 
je utvrđen znatan broj planiranih gospodar-
skih zona od kojih je njih dvadesetak oka-
rakterizirano perspektivnim, s obzirom da 
imaju povoljan prometni položaj i da su u 

najvećoj mjeri komunalno opremljene“, na-
vodi se u izvješću.

Drugi dio izvješća, pojasnila je članovima 
Skupštine ravnateljica Zavoda, govori o pro-
stornim planovima. U proteklome četvero-
godišnjem razdoblju, rekla je, donesene su 
izmjene i dopune 45 prostornih planova gra-
dova i općina, a za prostor županije važno je 
bilo donošenje Prostornog plana Parka pri-
rode Žumberak-Samoborsko gorje i Prostor-
nog plana Parka prirode Medvednica. Razlog 
povećanom broju donesenih izmjena i do-
puna prostornih planova bilo je usklađenje 
s novim Zakonom o prostornom uređenju, 
ali i zahtjevi poduzetnika za proširenjem ili 
formiranjem novih gospodarskih zona te za-
htjevi građana za proširenjem građevinskih 
područja naselja. Svi prostorni planovi nala-
ze se u informacijskom sustavu prostornog 
uređenja i mogu se vidjeti na internetu. 

Na kraju izvješća navode se prijedlozi za 
unapređenje prostornog razvoja. Među njima 
je i potreba izrade novoga Prostornog plana 
Zagrebačke županije, a ravnateljica Zavoda je 
najavila i izradu pilot-projekta metodologije 
sanacije prostora koji su ugroženi nelegal-
nom gradnjom. Projektom će biti obuhvaćen 
prostor uz Zračnu luku „Franjo Tuđman“.

predviđa se da će 
Zagrebačka županija 

2030. imati 328.000 
stanovnika

❱ Indeks razvijenosti svrstava Zagrebačku županiju na četvrto mjesto 
najrazvijenijih jedinica regionalne samouprave u Hrvatskoj

❱ Osnovni je cilj Strategije unaprijediti kulturni 
život u svim naseljima županije, poticati 
kreativno poduzetništvo, umjetničko i kulturno 
stvaralaštvo, očuvati i revitalizirati kulturnu 
baštinu, stvarati uvjete za daljnji razvoj  
kulturnog turizma…

Podjela Oš Sveta  
Nedelja

   Izvješća 

Područna osmogodišnja škola Rakitje u Nova-
kima postaje samostalna ustanova. Nosit će 
ime OŠ „Vladimir Deščak“. Naime, Županijska 
skupština donijela je odluku o podjeli OŠ Sveta 
Nedelja, koja će iz svojih akata brisati Područ-
nu školu Rakitje. OŠ „Vladimir Deščak“ status 
pravne osobe dobit će upisom u sudski registar 
Trgovačkog suda u Zagrebu. Privremenim ravna-
teljem škole imenovan je Ivica Pavlić.

Članovi Skupštine prihvatili su 
izvješća o radu u 2016. godini 
županijskoga Antikorupcijskog 
povjerenstva, Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova, Savjeta 
za zdravlje, Savjeta za socijalnu 
skrb i Povjerenstva za zaštitu prava 
pacijenata. Prihvaćeno je i izvješće 
o stanju ljudskih prava na području 
županije, kao i izvješće o aktivnosti-
ma Koordinacije za ljudska prava u 
prošloj godini, zatim izvješće o sta-
nju zaštite od požara na području 
županije i izvješće o zaštiti zraka u 
razdoblju od 2012. do 2015. godine. 
Prihvaćeno je i izvješće o radu 
župana u razdoblju od 1. srpnja do 
31. prosinca 2016. godine.   

Jedna od najvažnijih mjera 
je stvaranje internetske 
platforme #kultura697  kao 
virtualnog mjesta susreta 
kulturne zajednice

u obzir smjer u kojemu se kreću 
društvo i gospodarstvo Europske 
unije s obzirom na razvoj ICT-a. 

Prema Strategiji Europa 2020, 
ekonomija i društvo Europe, što je 
više moguće, trebaju težiti 
iskorištavanju prednosti 
digitalizacije. Analiza 
predviđa da će u bliskoj 
budućnosti 90% poslo-

va zahtijevati upravo određenu 
razinu digitalnih vještina. No, bez 
obzira na sve raširenije korištenje 
novih medija, još uvijek postoji ras-

cjep između djelatnika u kulturi 
i zainteresirane javnosti, 

što rezultira nedostat-
kom sinergije između 
svih zainteresiranih 
dionika. Da bi se suoči-
li s ovim nedostatkom 

sinergije, potrebno je 
jačati interakciju između 

instituci ja i udruga u kulturi, 
njihovih korisnika, poslovnog 
i javnog sektora. Stoga je prvi 
korak u ostvarivanju ovoga 
cilja kreiranje i razvijanje in-
ternetske platforme #kultu-
ra697 kao mjesta interakcije 
svih dionika u kulturi.

„Kultura nije svrha sama sebi, 
ona na bezbroj načina podiže kva-
litetu življenja sviju nas. Kultura 
je izraz našeg identiteta, povije-
sti i nasljeđa. Ona je objašnjenje 
‘tko smo, odakle dolazimo i gdje 
živimo’. Ona priča priču o nama 
i sredstvo je međugeneracijskog 
komuniciranja. Kultura je i dije-
ljenje kreativnog znanja, vještina 
i talenata. Ona je ono što nas uje-
dinjuje: povijest, sadašnjost i bu-
dućnost zajednice. Kultura je kre-
ativnost i mašta. Ona je refleksija 
i kritičko mišljenje. Ona je znanje 
i razumijevanje. Ali, ona je jednako 
tako inovacija i tehnologija. Ko-
načno, kultura znači dobro men-
talno zdravlje, dobre međuljudske 
odnose i obogaćen duh“, stoji, uz 
ostalo, u Strategiji.

Skupština je donijela Strategiju 
kulturnog razvoja Zagrebačke 
županije #kultura697  za raz-

doblje do 2026. godine. Radi se o 
dokumentu koji će tijekom idućih 
deset godina predstavljati smjerni-
ce razvoja i biti temelj za provedbu 
kulturne politike. Osnovni je cilj 
Strategije, koju je izradilo Veleuči-
lište Baltazar, unaprijediti kulturni 
život u svih 697 naselja županije, 
poticati kreativno poduzetništvo, 
umjetničko i kulturno stvaralaštvo, 
očuvati i revitalizirati kulturnu ba-
štinu, stvarati uvjete za daljnji ra-
zvoj kulturnog turizma te poticati 
suradnju i partnerstvo u sektoru 
kulture na nacionalnoj i međuna-
rodnoj razini. Uz ciljeve, Strate-
gija donosi i mjere te konkretne 
aktivnosti za njihovu provedbu. 

Najvažnije su stvaranje internet-
ske platforme #kultura697, koja 
će biti virtualno mjesto susreta 
kulturne zajednice, zatim pokre-
tanje, na spomenutoj platformi, 
burze kulture i kulturni barometar, 
pokretanje kulturnog inkubatora, 
podržavanje obnove i revitaliza-
cije kulturne baštine, pretvaranje 
arheoloških lokaliteta u parkove, 
uspostava „kulturnih ruta“ po žu-
paniji, poticanje stvaranja priča o 
povijesnim osobama, događajima 
i destinacijama... Strategija uzima 

strategiju 
je iZradilo 

veleučilište 
baltaZar

Elementarne  
nepogode
Lani su na području županije proglašene 
elementarne nepogode uzrokovane poplavom 
i mrazom. Krajem lipnja, uslijed obilnih kiša 
i poplave, župan je proglasio elementarnu 
nepogodu za područje Samobora. Šteta je 
procijenjena na 9,05 milijuna kuna. Krajem 
travnja područje županije pogodio je mraz te je 
elementarna nepogoda proglašena 2. svibnja 
za devet gradova i 21 općinu i 12. svibnja za 
preostale četiri općine. Ukupna procijenjena 
šteta prelazila je 102 milijuna kuna. 
Za elementarnu nepogodu uzrokovanu 
poplavom na području Samobora Vlada RH 
nije dodijelila sredstva žurne pomoći, dok je za 
nepogodu uzrokovanu mrazom isplatila 3,52 
milijuna kuna. Pomoć je primilo 59 fizičkih i 13 
pravnih osoba, poljoprivrednih proizvođača koji 
se bave intenzivnim uzgojem breskve, jabuke, 
jagode, kruške, marelice, šljive, trešnje i višnje i 
čiji su nasadi pretrpjeli štetu od 90 ili više posto.

Smjernice za razvoj kulture u svih 697 naselja županije


