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Radionice Strateškog razvojnog programa Općine Stupnik
Za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Stupnik primijenjena je suvremena
metodologija izrade, vođena radnom skupinom u suradnji sa Regionalnom razvojnom
agencijom Zagrebačke županije d.o.o. koja je bila angažirana od strane Općine Stupnik.
Radnu skupinu sačinjavao je lokalni tim stručnjaka pod stručnim vodstvom načelnika
Općine Stupnik, Ivana Trgoveca. U radnim skupinama bili su zastupljeni svi entiteti koji su
relevantni za postavljanje i određivanje Strateškog razvojnog programa Općine Stupnik i to:
INSTITUCIJA / TVRTKA
Općina Stupnik
Općina Stupnik
Općina Stupnik
Općina Stupnik
Općina Stupnik
Općina Stupnik
Općina Stupnik
Općina Stupnik
Općina Stupnik
Općina Stupnik
Općina Stupnik
Općina Stupnik
Općina Stupnik
Izviđački odred Stupnik
OPG Đumlija
OPG Jug
KUD Kraluš
Sportsko ribolovna udruga Stupnik
Lovačko društvo Sokol Stupnik
Planinarsko društvo Stupnik
Streljački klub Stupnik
Malkem d.o.o.
Plesni Studio Nina
PSV d.o.o.
Udruga hrvatskih dragovoljaca
DVD Stupnik
Poljo Joso d.o.o.

IME I PREZIME
Ivan Trgovec – Načelnik
Vladimir Nađi – Zamjenik načelnika
Josip Pipić – Predsjednik Općinskog vijeća
Bruno Perković – Vijećnik
Dragana Bedenik – Pročelnica
Franjo Kajfeš – Viši savjetnik

Ante Perić – Vijećnik
Josip Bradač – Vijećnik
Dalibor Horvatinec – Vijećnik
Ivica Piškor – Vijećnik
Ljiljana Žuti – Vijećnica
Miroslav Božić – Vijećnik
Nenad Maljković – Vijećnik
Zlatko Biškupić – Predsjednik
Franjo Đumlija
Ivica Jug
Vilim Novinc – Predsjednik
Dragutin Dolušić – Predsjednik
Vjekoslav Horvatinec – Predsjednik
Ernest Tušek – Predsjednik
Branko Kravaršćan – Predsjednik
Zvonko Lekić – Predsjednik uprave
Nikolina Neduk Karabaić – Predsjednica
Ivica Meglajec – Direktor
Tomislav Vrbanić – Predsjednik
Ivica Klemenčić – Predsjednik
Joso Vranić - Direktor
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Dokument je proizišao iz radionica i niza diskusija koje su održane u Općini Stupnik.
Ovim putem zahvaljujemo svima koji su svojim angažmanom omogućili izradu ovog
dokumenta.

Slika 1: Općina Stupnik; Izvor: Multimedijska razglednica Zagrebačke županije
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Kartografski prikazi
Prometnice i naselja Općine Stupnik

Slika 2: Prometnice i naselja Općine Stupnik ; Izvor: https://www.google.hr/maps/place/Op%C4%87ina+Stupnik

Blizina grada Zagreba od Općine Stupnik

Slika 3: Blizina grada Zagreba od Općine Stupnik; Izvor: https://www.google.hr/maps/place/Op%C4%87ina+Stupnik
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Prikaz Općine Stupnik na mapi Zagrebačke županije

Slika 4: Položaj Općine Stupnik u Zagrebačkoj županiji; Izvor: http://invest-croatia-zg-county.com/invest-hr/zagreba-ka-upanija/op-ine
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Slika 5: Zgrada Općine Stupnik; Izvor: Multimedijska razglednica Zagrebačke županije

1.

UVOD

Po Ustavu i drugom pozitivnom zakonodavstvu Republike Hrvatske, lokalna samouprava
ima važne nadležnosti u zadovoljavanju potreba stanovništva. Osnovne nadležnosti jedinica
lokalne samouprave su od vitalne važnosti za život i rad njenih stanovnika i imaju veliki
utjecaj na sve aspekte života na lokalnoj razini.
Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) članak 3.:
- Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva, u pravilu, za područje više naseljenih
mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana
zajedničkim interesima stanovništva.
- Jedinice lokalne samouprave u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog
značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom
dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:













uređenje naselja i stanovanje
prostorno i urbanističko planiranje
komunalne djelatnosti
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

1.1 . Zašto Strateški razvojni program
Stihijski razvoj nikada nije dobrodošao, jer ne znamo do čega vodi, kako će utjecati na
ukupan život pučanstva na određenom području te u što će se pretvoriti bliži i dalji okoliš.
Stihijski razvoj do sada je svuda u svijetu rezultirao negativnim posljedicama, koje se često ne
mogu u kraćem vremenu ispraviti. Daleko veća sredstva treba utrošiti na ispravljanje
negativnih posljedica stihijskog razvoja određenog područja, nego što bismo utrošili na
osmišljavanje i plansko vođenje razvoja bilo kojeg zadanog područja. Iz tog razloga se sve
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države, osobito razvijene, odlučuju na vođeni ili upravljani razvoj svojih dijelova, što rezultira
ukupnim planirano vođenim razvojem cijele države.
Isto tako je upravljani razvoj bitno „spustiti“ na niže razine, na županije i jedinice
lokalne samouprave (gradove i općine). Jedinica lokalne samouprave je osnovna razvojna
jedinica koja mora djelatno raditi na svom razvoju i oblikovati ga, te osigurati kontinuitet
upravljanja razvojem. Stručnjaci za gospodarski razvitak usvojili su strateško planiranje i
koriste ga kako bi lokalna zajednica preuzela odgovornost za svoju gospodarsku budućnost.
Također je Vlada Republike Hrvatske identificirala potrebu za definiranjem regionalne
politike zbog sve većeg produbljivanja društveno-razvojnih nejednakosti te povećanja
neujednačenosti uvjeta života u različitim dijelovima zemlje kao i među različitim društvenim
skupinama.
Isto tako ta potreba je identificirana, jer je to politika EU te je cilj EU socijalna i
ekonomska kohezija tj. smanjenje razlika u stupnju razvijenosti regija unutar same Unije.
Ovaj cilj ostvaruje se pomoću strukturnih i kohezijskih fondova. Europska regionalna
politika izvorno je zajednička politika koja se temelji na financijskoj solidarnosti kroz
spomenute fondove. Ona dopušta prijenos više od 35% proračuna Unije uglavnom od
najbogatijih država članica na najmanje razvijene regije. Primjena strukturnih i kohezijskih
fondova bitno utječe na povećanje konkurentnosti regije i pridonosi poboljšanju života
njihovih građana, posebno u siromašnijim područjima.
Strategija regionalnog razvoja traži od Republike Hrvatske definiranje jasnog smjera
razvoja te za taj isti razvoj osiguranje sredstava, a od nižih razina (županija, lokalnih gradova i
općina) uključivanje u tako definiran razvoj. Stoga je potrebno na svim razinama razvoja
postaviti sustav koji će omogućiti planiranje nacionalnog/regionalnog/lokalnog razvoja tj.
sustava koji će omogućiti:
1. Jasno definiranje razvoja
2. Usuglašavanje oko razvojnih prioriteta
3. Razvijanje ideja i predlaganje takvih projekata koji opravdavaju investiranje javnih
sredstava u pojedina područja.
Izgradnja takvih sustava ključna je i za buduće korištenje strukturnih i kohezijskih
europskih fondova.
Regionalna potpora shvaćena je kao integralni dio sveukupne strategije za održivi
nacionalni razvoj i konkurentnost. Štoviše, s obzirom na nastojanje RH da u potpunosti
integrira svoje gospodarstvo i tržište u globalni kontekst, a posebice u jedinstveno tržište
Europske unije, posebno je važno da svi dijelovi zemlje budu sposobni natjecati se u takvom
okruženju.
Održivi društveno-gospodarski razvoj nije moguće postići isključivo programima koji
se oblikuju na središnjoj –nacionalnoj razini, odnosno primjenjujući tzv. pristup prema dolje.
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Razvojni izazovi razlikuju se od područja do područja i zahtijevaju specifična rješenja te
aktivno uključivanje lokalnih sudionika razvoja te je stoga potrebno osposobiti lokalne
sudionike razvoja kako bi uspješno obavljali ulogu koju imaju u razvoju svojih područja.
Instrument za provedbu ovih prioriteta regionalne politike su strategije i programi
razvoja županija i širih regija ili strategije i programi razvoja manjih područja – gradova i
općina.
Budući da je izrađena Županijska razvojna strategija Zagrebačke županije od 2011. do
2013. godine -ŽRS (Glasnik Zagrebačke županije br. 11/2011. od 18. travnja 2011. godine) te
je ista produljena na vremensko razdoblje 2011.-2016. godine.( Zagrebačka županija usvojila
je “Županijsku razvojnu strategiju Zagrebačke županije 2011.-2013.“ (dalje Strategija) na
sjednici Skupštine Zagrebačke županije održanoj dana 18.4.2011. Županijska skupština
Zagrebačke županije je na 4. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijela Odluku o
produljenju trajanja Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2011.-2013. na
vremensko razdoblje 2011.-2014. godine. Na 8. sjednici Županijske skupštine Zagrebačke
županije održanoj 29. rujna 2014. godine donijela Odluku o produljenju trajanja Županijske
razvojne strategije Zagrebačke županije 2011.-2014. na vremensko razdoblje 2011.-2015.
godine. Na 13. sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije održanoj 24. rujna 2015.
godine donijela Odluku o produljenju trajanja Županijske razvojne strategije Zagrebačke
županije 2011.-2015. na vremensko razdoblje 2011.-2016. godine.), iz gore elaboriranog
logično proizlazi potreba za strateškim planiranjem ukupnog razvoja gradova i općina koji se
u sklopu iste županije nalaze. Iz tog razloga je Općina Stupnik započela izradu Strateškog
razvojnog programa Općine Stupnik.
Strateški razvojni program Općine Stupnik će svim sudionicima razvoja Općine
omogućiti dogovor o smjeru budućeg razvoja, a općinska izvršna tijela uputiti na
najučinkovitije i najprikladnije projekte, aktivnosti i ulaganja koja odgovaraju tako
definiranom razvoju, što nadalje služi kao podloga za predviđanje proračuna – financijskog
plana lokalne samouprave.
Isto tako specifična namjena Strateškog razvojnog programa je odrediti gdje Općina
Stupnik želi biti u odnosu na regiju i državu u cjelini te odrediti optimalan put za postizanje
tog cilja.
Strateški razvojni program kao strateški plan utvrđuje prioritete razvoja i pomaže
usmjeriti resurse kako bi se oni što efikasnije upotrijebili. Sveobuhvatan plan obično
pripremaju stručnjaci, ali samu strategiju određuje radna skupina u kojoj će biti zastupljeni
svi oni od kojih će se tražiti da provedu plan.

Strateški razvojni program bavi se pitanjima koja utječu na :
1. zapošljavanje

3. privlačenje investicija

2. prihod proračuna

4. pristup kapitalu
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5. komunalne usluge
6. prometnu infrastrukturu
7. druge čimbenike izravno povezane sa
održivim gospodarskim rastom i
napretkom
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Jednako je tako važno to što Strateški razvojni program rješava samo ona pitanja koja se
mogu promijeniti ili na koje se može utjecati. Usredotočuje se na resurse na koje će imati
utjecaj.
Provođenje, te praćenje i ažuriranje ovog Strateškog razvojnog programa označava
slijedeći logičan korak u strateško-gospodarskom razvoju Općine Stupnik.
Iako hrvatsko zakonodavstvo ne nalaže izradu Strateškog razvojnog programa za jedinice
lokalne samouprave, Općina Stupnik će izraditi razvojni dokument koji će sadržavati
postojeće interese i razvojne potrebe Općine Stupnik.

1.2. Struktura Strateškog razvojnog programa
Dokument „Strateški razvojni program Općine Stupnik“ strukturiran je u nekoliko
dijelova.
U prvom poglavlju dati će se odgovori na pitanja o tome što Strateški razvojni
program predstavlja, tko je istu izradio, kome je namijenjena i koja je njezina svrha. Nadalje
ona odgovara na pitanja o integralnom razvoju općine, o financiranju općine te o
povezivanju Strateškog razvojnog programa sa lokalnim proračunom. Članovi koji će činiti
radnu skupinu imati će zadatak navesti važne probleme iz svakog analiziranog područja te
utvrditi prioritetne probleme koje je potrebno riješiti sukladno značaju koji oni imaju.
U drugom poglavlju će se nalaziti strukturna analiza postojeće situacije u Općini
Stupnik. Analizirati će se slijedeća područja:
1. Gospodarstvo
2. Društvene djelatnosti
3. Zaštita okoliša
4. Institucije i
5. Prostorno uređenje Općine Stupnik.
Nakon svakog analiziranog područja nalazi se SWOT analiza, koja sadrži procjenu
snaga, slabosti, prilika i prijetnji određenih pojava ili situacija analiziranog područja.
U trećem poglavlju biti će opisana vizija razvoja Općine Stupnik.
U četvrtom poglavlju će se nalaziti definirane poveznice Županijske razvojne
strategije Zagrebačke županije sa Strateškim razvojnim programom Općine Stupnik.
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U petom poglavlju će biti navedeni ciljevi i prioriteti razvoja Općine Stupnik. Unutar
ovog poglavlja nalaziti će se definirani ključni problemi pojedinog područja iz strukturne
analize, te ciljevi u razvoju svakog pojedinog područja Općine. Što će neki problem dobiti više
glasova u glasovanju od strane radne skupine to će veće biti njegovo značenje u prioritetima
rješavanja.
Nakon što će se izglasati prioritetni problemi u svakom od područja, odrediti će se
strateški ciljevi razvoja tog područja. Određivanje prioriteta razvoja je neophodno za razvoj
Općine, jer su resursi kojima raspolažu jedinice lokalne samouprave manji od mogućnosti
koji se pred njih postavljaju.
Da bi se određeni strateški ciljevi razvoja mogli ostvariti potrebno je razviti planove
pomoću kojih će se ti postavljeni ciljevi ostvariti.

U šestom poglavlju biti će navedene i razrađene mjere i projekti koji proizlaze iz
plana razvoja Općine Stupnik.
U sedmom poglavlju će biti navedeni načini praćenja, monitoringa i ažuriranja
izrađenog Strateškog razvojnog programa razvoja Općine Stupnik.
Sva ulaganja u društveno-gospodarski razvoj Općine Stupnik bilo od strane EU
fondova, državnih ministarstava, međunarodnih donatora ili Županije, odnositi će se samo
na one projekte koji jasno dostižu ciljeve i odgovarajuće prioritete, osiguravajući dosljedan i
koordinirani planirani razvoj i upravljanje jedinicama lokalne samouprave.
Cilj je da se ovaj Strateški razvojni program Općine Stupnik prepozna kao učinkovit okvir za
financiranje jasnih razvojnih ciljeva po prioritetima za što uspješniji budući razvoj Općine
Stupnik.

1.3. Financiranje razvoja JLS-a
Lokalne samouprave odgovorne su za osnovne mreže infrastrukture poput
lokalnih prometnica, objekata za rekreaciju, za vodovodnu i kanalizacijsku infrastrukturu.
Trošak uspostavljanja i održavanje mreža infrastruktura i usluga u lokalnim samoupravama
znatan je i ima tendenciju rasta. Zbog tih su pritisaka lokalne samouprave prisiljene potražiti
alternativne mehanizme financiranja i upravljanja za poslove vezane uz infrastrukturu,
svjesne da će učinkovito pružanje usluga biti ključno u premošćivanju budućih nedostataka u
financiranju infrastrukture.
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Potraga je uglavnom usmjerena na uključivanje privatnog sektora i sredstava
privatnog sektora za pružanje usluga vezanih za infrastrukturu lokalnih samouprava (javnoprivatno partnerstvo).
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Tržište za kreditiranje investicijskih projekata lokalnih samouprava u RH je relativno
novo, ali se vrlo brzo razvija. Tržište za komercijalne kredite postaje sve konkurentnije,
kapitalno financiranje sve je dostupnije iz sve većeg broja državnih i međunarodnih
financijskih institucija u sve višim iznosima, a lokalne samouprave počinju sve više koristiti
nove oblike financiranja, uključujući i leasing.
Međunarodne financijske institucije i državni fondovi koji daju potpore i izravne
kredite lokalnim samoupravama, kao što su Europska banka za obnovu i razvoj, Europska
investicijska banka, Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) imaju dobro razrađene
postupke podnošenja i razmatranja zahtjeva, tako da nastoje upoznati lokalne samouprave s
tim postupcima i uvjetima za dobivanje raspoloživih sredstava.
Lokalne samouprave sada koriste i leasing do određene mjere kao mehanizam
financiranja, ali primjena ove vrste financiranja je ograničena na prijevozna sredstva automobila, autobusa i kamiona. Leasing tvrtke tvrde kako je veći dio leasinga lokalnih
samouprava ispod praga javnog nadmetanja. Leasing trenutno ne predstavlja značajan faktor
financiranja lokalnih samouprava za nefinancijsku imovinu.
Mogući izvori financiranja za jedinice lokalne samouprave koji su trenutno dostupni u
Hrvatskoj:
a) domaći izvori financiranja
b) strani izvori financiranja
Osnovni mogući izvori financiranja jedinica lokalne samouprave su:
•

krediti poslovnih banaka

•

financiranje leasingom (operativni i financijski leasing)

•

izdavanje obveznica (moguće samo za određene JLS-e koje zadovolje uvjete)

•

krediti i potpore državnih financijskih institucija (HBOR, Fond za razvoj i
zapošljavanje, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske vode i
Ministarstva vlade RH)

•

krediti i potpore međunarodnih financijskih institucija (Svjetska banka, Europska
banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka, Veleposlanstva stranih
zemalja i strane udruge).

•

EU fondovi
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1.4. Povezivanje Strateškog razvojnog programa s planiranjem lokalnog
proračuna
U trenutku kada se Strateški razvojni program izradi i kada ga usvoji Općinsko vijeće
njegova provedba treba započeti što je prije moguće kako bi se izbjegao vremenski jaz
između razrade programa i provedbe, a tim i rascjep dvaju strana iste medalje. Što je
vremenski odmak veći, veći je i rascjep pa je teže povezati dvije strane. Realizacija programa
zahtijeva stoga vezivanje planiranja projekta s godišnjim ili višegodišnjim proračunskim
planiranjem u lokalnoj zajednici.

Proračun lokalne zajednice mora biti zasnovan na operativnom planu koji proizlazi iz
Strateškog razvojnog programa. Kako bi se srednjoročni operativni plan koji pokriva
razdoblje od nekoliko godina proveo, plan aktivnosti treba podijeliti na godišnje planove
aktivnosti koji sadrže projekte ili specifične korake projekata u slijedećoj godini.
Izrada proračuna za slijedeću fiskalnu godinu mora biti izravno povezana s izradom
godišnjih planova aktivnosti. Povezanost između Strateškog razvojnog programa i proračuna
je ključan preduvjet uspješnog započinjanja i upravljanja održivim razvitkom.
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SITUACIJE
2.

STRUKTURNA ANALIZA
SITUACIJE

2.1. Općenito o Općini Stupnik
2.1.1. Općenito o Zagrebačkoj županiji
Zagrebačka županija je smještena u središnjem dijelu središnje Hrvatske. Graniči sa 6
županija, Karlovačkom i Sisačko-moslavačkom na jugu, Bjelovarsko-bilogorskom i
Koprivničko-križevačkom na istoku, Varaždinskom i Krapinsko-zagorskom na sjeveru,
Republikom Slovenijom na zapadu, a poput prstena - prekinutog samo u malom dijelu
sjeverne strane - okružuje glavni grad Republike Hrvatske, Zagreb.
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Izvor:https://www.google.hr/maps/place/Zagreba%C4%8Dka+%C5%BEupanija/@44.7561497,15.0958119,8z/data=!4m2!3m1!1s0x47667f
5358e7f87b:0x300ad50862bb420

Najznačajnije obilježje geografskog položaja Zagrebačke županije je činjenica da ona
predstavlja najbližu prostornu periferiju metropole, Grada Zagreba, što ima brojne značajne
posljedice, uključujući u prvom redu: poticaj gospodarskim aktivnostima zbog postojanja
milijunskog zagrebačkog tržišta i recentnog širenja i/ili preseljenja gospodarskih aktivnosti iz
Zagreba, viši društveni i gospodarski standard koji nudi blizina Zagreba (nadprosječne
mogućnosti zapošljavanja, obrazovanja i dr.), te njime uzrokovane demografske procese
(imigracijski trendovi i izražene dnevne migracije „središte – periferija“ te pojačani pritisak
na okoliš i prirodne resurse uzrokovane većom naseljenošću i intenzitetom prometa i
gospodarskih aktivnosti.
Svojom površinom Zagrebačka županija spada među veće na području Hrvatske čiji
povoljan geografski položaj, ugodna kontinentalna klima – umjereno topla, dobra prometna
povezanost, te povijesno kulturno nasljeđe imaju golem utjecaj na ukupni razvitak županije.
Zagrebačka županija se prostire na 3. 060,35 km2 ( 5,41 % površine RH). Ukupan broj
stanovnika županije prema popisu iz 2011. godine iznosio je 317.642 stanovnika. Županija
obuhvaća 9 gradova i 25 općina. Ukupno je registrirano 697 naselja. Sjedište županije je u
Gradu Zagrebu – u „prostornom središtu“ županije koje leži izvan njenog prstenastog
područja.
Zagrebačka županija reljefno obuhvaća pretežito nizinski prostor - niska ravničarskomočvarna područja, plodne riječne doline (u prvom redu aluvijalna dolina Save), brežuljkaste
terene (do 200 m.n.v.), pobrđa (200-600 m.n.v.), te gorje i gore (600-1000 m.n.v. , dio
Medvednice, te Samoborsko i Žumberačko gorje).
Stanovništvo je raspoređeno prostorno nehomogeno, s opadanjem broja stanovnika i
gustoće naseljenosti odmicanjem od Zagreba. Gustoća je veća (181 stan./km 2) u tzv. „prvom
prstenu“ koji čine županijski gradovi Zaprešić, Samobor, Sveta Nedjelja, Velika Gorica i Dugo
Selo, te Općine Bistra, Brdovec, Stupnik, Rugvica, Brckovljani – koji se, s uključenim gradom
Zagrebom, još naziva i Zagrebačkom konurbacijom.
Oko 3 puta manja gustoća stanovnika (62 stan./km2) je u tzv. „drugom prstenu“ koji
čine gradovi Jastrebarsko, Ivanić Grad, Vrbovec i Sveti Ivan Zelina, te periferne, najslabije
naseljene općine.
Recentni demografski trend je pozitivan (porast ukupnog broja stanovnika od 9,1% u
razdoblju od 1981.-1991., 9,4% u razdoblju od 1991.-2001. te porast od 2,6% u razdoblju od
2001-2011. godine). Promatrano prostorno, naseljenost raste u „prvom prstenu“, dok se
periferni, najrjeđe naseljeni prostori i dalje depopuliraju, čime se područje županije, na
posve prirodan i postupan način, uspostavlja kao policentrična, razvojno relativno aktivna,
suburbana zona državnog i regionalnog središta, grada Zagreba.
Kvaliteta voda u županiji daleko je od idealnog, a povremeno ne zadovoljava čak ni
norme i standarde propisane Državnim planom zaštite voda. Najopterećeniji vodotok je
rijeka Sava, koja u konačnici prima sve otpadne vode Zagrebačke županije, a među njima i
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otpadne vode najvećeg onečišćivača – grada Zagreba. I druge tekućice na području županije,
koje prolaze blizu naselja, preopterećene su ispustima netretiranih otpadnih voda (npr.
potok Črnec i rijeka Lonja).
Tla u pojedinim dijelovima županije izložena su onečišćenju iz urbanih sredina,
industrije, prometa, te intenzivne poljoprivrede. Zbog širenja urbanih područja, izgradnje
infrastrukture, poslovnih zona, eksploatacije mineralnih sirovina, najvrednija poljoprivredna
tla su najugroženija.

Strukturu prostora Zagrebačke županije čine:
•
•
•
•
•
•

poljoprivredne površine – 1.385,50 km2 ili 45,27 % od ukupne površine županije
šumske površine – 1.126,74 km2 ili 36,82 % od ukupne površine županije
vode – 83,87 km2 ili 2,74 % od ukupne površine županije
izgrađena područja – 280,40 km2 ili 9,17 % od ukupne površine županije
infrastruktura (ceste, željeznice) 67,59 km2 ili 2,21 % od ukupne površine županije
ostalo zemljište – 116,25 km2 ili 3,79 % od ukupne površine županije

Struktura prostora Zagrebačke županije
Površina (km2)

Postotak (%)

Zagrebačka županija

3.060,35

100,00%

Poljoprivredne površine

1.385,50

45,27%

Šume

1.126,74

36,82%

Vode

83,87

2,74%

Izgrađena područja

280,40

9,17%

Infrastruktura

67,59

2,21%

Ostalo zemljište

116,25

3,79%

Ukupno

3.060,35

100,00 %

Izvor: http://www.zpuzz.hr/dld/stanje/Izvjesce_o_stanju_u_prostoru_ZagZup_2008_2012.pdf

Klima na području Zagrebačke županije je kontinentalna: umjereno topla – sa
srednjim mjesečnim temperaturama od -3 do 22°C ; kišna – s oborinama jednoliko
raspodijeljenim tijekom godine, bez sušnog razdoblja, što povoljno utječe na razvoj
vegetacije; s razdobljem bez mrazeva od lipnja do rujna; s oko 20 dana sa snježnim
pokrivačem u nizinskom dijelu; relativno oblačno područje - s prosječno 47 vedrih i 130
oblačnih dana godišnje.
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Zagrebačka županija sastoji se od 9 gradova: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko,
Samobor, Sveta Nedjelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić, i 25 općina:
Bedenica, Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubrava, Dubravica, Farkaševac, Gradec, Klinča Sela,
Kloštar Ivanić, Krašić, Kravarsko, Križ, Luka, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko,
Preseka, Pušća, Rakovec, Rugvica, Stupnik i Žumberak.

2.1.2. Geografski položaj Općine Stupnik
Općina Stupnik nalazi se u zapadnom dijelu Zagrebačke županije. Prema prirodnogeografskoj regionalizaciji Hrvatske ovaj prostor pripada jugozapadnom dijelu Panonske
mega regije. Kao sastavni dio Zagrebačke županije Općina Stupnik ulazi u područje užeg
zagrebačkog prostora. Područje Općine Stupnik na sjeveru, istoku i jugu graniči sa Gradom
Zagrebom, na sjeverozapadu sa Gradom Svetom Nedeljom, a na zapadu sa Samoborom.
Najveći dio općinske granice predstavlja granica sa Gradom Zagrebom. Općina Stupnik se
prostire na površini od 24,88 km2 odnosno 0,81% ukupne površine Zagrebačke županije koja
iznosi 3.060,35 km2.

Slika 6: Geografski položaj Općine Stupnik; Izvor: http://invest-croatia-zg-county.com/invest-hr/zagreba-ka-upanija/op-ine

2.1.3 Klimatske značajke Općine Stupnik
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Glavna obilježja klime Zagreba i Zagrebačke županije, pa tako i Općine Stupnik
uklapaju se u opće klimatske uvjete zapadnog dijela Panonske nizine. Ovo područje nalazi se
unutar pojasa umjerenih širina, s izraženim godišnjim dobima, gdje se miješaju utjecaji
euroazijskog kopna, Atlantika i Sredozemlja. To se očituje na taj način da u nekim
pokazateljima klime dolazi do izražaja mediteranska, a u drugim kontinentalna klima, pri
čemu ni jedno od ovih obilježja ne prevladava.
Područje Zagrebačke županije, ima karakteristike umjereno tople kišne klime, u kojoj
nema suhog razdoblja tijekom godine i oborine su jednoliko razdijeljene na cijelu godinu.
Najsuši dio godine javlja se u hladno godišnje doba. Najviše oborina, prema višegodišnjim
praćenjima ima u svibnju, srpnju i kolovozu, a između njih je sušno razdoblje. Temperatura
najhladnijeg mjeseca kreće se iznad -3°C, ljeta su svježa, sa srednjom mjesečnom
temperaturom najtoplijeg mjeseca ispod 22°C. Taj je tip klime najizrazitiji u sjeverozapadnom
dijelu Hrvatske, pa tako zahvaća i područje Općine Stupnik. Razlike između srednjih
temperatura susjednih mjeseci od veljače do lipnja iznose 3,65°C za najveći dio
sjeverozapadne Hrvatske.
Oborine su pravilno raspoređene tijekom cijele godine i u vegetacijskom razdoblju
padne od 53 do 57 % oborina. Maksimum oborina javlja se tijekom lipnja, dok se u listopadu
odnosno studenom, javlja sekundarni maksimum. Najmanje količine oborina padnu tijekom
siječnja ili veljače.

2.1.4. Površina, broj stanovnika i gustoća naseljenosti Općine Stupnik
Općina Stupnik je najbliža općina u odnosu na sjedište Zagrebačke županije što
povoljno djeluje na razvoj komunalne infrastrukture, ali i gospodarskih djelatnosti.
Područje općine prostire se na površini od 24,88 km2 odnosno 0,81% ukupne
površine Županije koja iznosi 3.060,35 km2. Općina Stupnik je prema površini među manjima
u Zagrebačkoj županiji. Prosječna gustoća naseljenosti je 150,1 stanovnika po km2, što je
među višim stopama u Županiji.
Strukturu prostora Općine Stupnik čine:
•
•
•
•
•

poljoprivredne površine – 8,97 km2 ili 36,05 % od ukupne površine općine
šumske površine – 10,54 km2 ili 42,36 % od ukupne površine općine
vode – 0,02 km2 ili 0,08 % od ukupne površine općine
izgrađena područja – 3,41 km2 ili 13,71 % od ukupne površine općine
ostalo zemljište – 1,94 km2 ili 7,80 % od ukupne površine općine

Struktura prostora Općine Stupnik
Površina (km2)
Općina Stupnik

24,88

Postotak (%)
100,00
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Poljoprivredne površine
Šume
Vode
Izgrađena područja
Ostalo zemljište
Ukupno

8,97
10,54
0,02
3,41
1,94
24,88 km2

36,05
42,36
0,08
13,71
7,80
100,00 %

Izvor: http://www.zpuzz.hr/dld/stanje/Izvjesce_o_stanju_u_prostoru_ZagZup_2008_2012.pdf

Na području Općine Stupnik u zadnjih 10 godina zabilježen je porast (za 484) broja
stanovnika (od 3.251 stanovnika 2001. godine na 3.735 stanovnika 2011. godine) čemu je
prvenstveno uzrok doseljavanje stanovništva iz obližnjih gradskih i općinskih središta. Kako je
na prostoru Općine Stupnik prema popisu stanovništva 2011. godine živjelo 3.735 stalnih
stanovnika, gustoća naseljenosti iznosila je spomenutih 150,1 stanovnika po km2 što je bilo
znatno više od prosjeka Zagrebačke županije (103,8 st/km2), a više i od prosjeka Republike
Hrvatske (78,1 st/km2).
Općina Stupnik u svom sastavu ima ukupno 3 naselja: Donji Stupnik, Gornji Stupnik i
Stupnički Obrež.
Najveće naselje po broju stanovnika je naselje Gornji Stupnik sa 2.003 stanovnika
smještenih na površini od 7,68 km2, ali s relativno visokom gustoćom naseljenosti od 260,8
stanovnika po kvadratnom kilometru. Mjesto Gornji Stupnik je i sjedište Općine Stupnik, a u
njemu se nalaze privatna zdravstvena ambulanta, stomatološka ordinacija, ljekarna i
trgovine.

UKUPAN BROJ STANOVNIKA PREMA NASELJIMA OPĆINE STUPNIK
Ime općine

Ime naselja

Spol

Ukupno

Stupnik
Stupnik
Stupnik
Stupnik
Stupnik
Stupnik
Stupnik
Stupnik
Stupnik
Stupnik
Stupnik
Stupnik

UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO
DONJI STUPNIK
Donji Stupnik
Donji Stupnik
GORNJI STUPNIK
Gornji Stupnik
Gornji Stupnik
STUPNIČKI OBREŽ
Stupnički Obrež
Stupnički Obrež

sveukupno
muški spol
ženski spol
sveukupno
muški spol
ženski spol
sveukupno
muški spol
ženski spol
sveukupno
muški spol
ženski spol

3.735
1.807
1.928
1.375
678
697
2.003
973
1.030
357
156
201

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine
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KRETANJE BROJA STANOVNIKA OPĆINE STUPNIK PREMA GODINAMA
Godina
1991
2001
2011

Broj stanovnika
2.536
3.251
3.735

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 1991., 2001. i 2011. godine

Kretanje broja stanovnika kroz godine

3.735

2011

3.251

2001

Broj stanovnika

2.536

1991

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 1991., 2001. i 2011. godine
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Struktura stanovništva prema starosti i spolu
Spol Ukupno
Općina
Stupnik

0-4

5-9

1014

1519

2024

2529

3034

3539

4044

Starost
45- 5049 54

5559

6064

6569

7074

7579

8084

8589

9094

95 i
više

svi

3.735

223

173

215

205

235

275

295

293

237

246

330

292

202

145

129

116

76

31

15

2

m

1.807

117

94

118

93

120

134

147

151

122

115

163

149

96

64

43

47

22

7

4

1

ž

1.928

106

79

97

112

115

141

148

142

115

131

167

143

106

81

86

69

54

24

11

1

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine

Struktura stanovništva prema trenutnom stanju obrazovanju
Predškolsko obrazovanje
Osnovna škola 1. – 4. Razred
Osnovna škola 5. – 8. Razred
Srednja škola
Stručni studij
Specijalistički studij
Preddiplomski
Diplomski
Poslijediplomski, specijalistički,
magistarski
Doktorski
UKUPNO

Ukupno

Muško

Žensko

47
143
175
170
62
5
75
36

22
85
92
78
28
0
31
14

25
58
83
92
34
5
44
22

11

3

8

9
733

4
357

5
376

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine
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2.2. Gospodarstvo
Prema podacima sa popisa stanovništva 2011. godine iz Općine Stupnik je zaposleno
ukupno 1.498 osoba od čega 809 muškaraca i 689 žena.
Najznačajnije djelatnosti prema broju zaposlenih su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala – 389 zaposlenih
Prerađivačka industrija – 231 zaposlenih
Građevinarstvo – 180 zaposlenih
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje – 109 zaposlenih
Prijevoz i skladištenje – 103 zaposlenih
Obrazovanje – 74 zaposlenih
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 71 zaposlenih
Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 57 zaposlenih
Informacije i komunikacije – 49 zaposlenih
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti – 45 zaposlenih
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – 42 zaposlenih
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja – 41 zaposlenih
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – 15 zaposlenih

Struktura zaposlenih u gospodarskim sektorima
389

Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala
231

Prerađivačka industrija
180

Građevinarstvo
109

Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje

103

Prijevoz i skladištenje
Obrazovanje

74

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

71
57

Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
Informacije i komunikacije

49

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

45

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

42

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

41
15

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
0

100

200

300

400
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Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine

2.2.1. Pregled ključnih gospodarskih sektora
Kao glavne gospodarske djelatnosti na području Općine Stupnik ističu se:
1. Trgovina na veliko i malo
2. Prerađivačka industrija
3. Graditeljstvo
4. Javna uprava
5. Prijevoz i skladištenje
6. Obrazovanje
7. Zdravstvena zaštita i socijalna skrb
8. Smještaj i priprema hrane
Radna zona na području Općine Stupnik planirana je Prostornim planom uređenja
Općine Stupnik. Zemljište u radnoj zoni je u privatnom vlasništvu, a opremljeno je plinskom,
vodovodnom i električnom mrežom.
Daljnjem razvoju gospodarstva značajno će pridonijeti proces investicijskog ulaganja koji će
biti omogućen dijelom i provedbom Strateškog razvojnog programa i korištenjem
potencijalnih sredstava EU fondova.

2.2.2. Trgovačka društva
Trgovačko društvo je pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj uređeni Zakonom o
trgovačkim društvima. Upis društva u Sudski registar uređen je Zakonom o sudskom registru
i Pravilnikom o načinu upisa u Sudski registar. Poduzetnici su prilikom otvaranja poduzeća i
registriranja dodatnih djelatnosti upućeni na Trgovački sud u Zagrebu koji je nadležan za
cijelo područje Zagrebačke županije
U Općini Stupnik je prema podacima za 2015. godinu iz Registra poslovnih subjekata
Hrvatske gospodarske komore registrirano 246 trgovačkih društava.

2.2.3. Obrtništvo
Obrtnik je fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja jednu ili više gospodarskih
djelatnosti radi postizanja dobiti/dohotka koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili
pružanjem usluga na tržištu. Registracija obrta se provodi na način da obrtnik podnosi
prijavu za upis u Obrtni registar. Za obrtnike čije je sjedište na području Općine Stupnik to je
Ured državne uprave, Ispostava Samobor.
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Prema podacima iz Obrtnog registra za 2015. godinu na području Općine Stupnik
posluje 41 obrtnik te je ulaganje u obrtničku infrastrukturu svakako jedno od važnijih mjera u
pogledu razvoja. Obrtništvo na području Stupnika, ali i u cijeloj RH, je u konstantnom padu
zadnjih nekoliko godina pa je svako investicijsko ulaganje za očuvanje obrtništva dobro
došlo.

2.2.4. Poljoprivreda
Od ukupno 1.075 kućanstava koja obitavaju na području Općine Stupnik, 369
domaćinstava ostvaruje prihode od nekog oblika poljoprivredne proizvodnje, bilo kao jedini
prihod, bilo kao dopunski prihod kojim si poboljšavaju materijalnu situaciju.
Nositelji poljoprivredne djelatnosti na području općine su obiteljska poljoprivredna
gospodarstva. U strukturi poljoprivredne proizvodnje prevladava svinjogojstvo te stočarstvo i
proizvodnja mlijeka. Treba također spomenuti da pored navedene proizvodnje, većina
domaćinstava bavi se uzgojem žitarica, industrijskog i krmnog bilja i to najviše za svoje
potrebe.
Broj kućanstava i vrste prihoda od poljoprivrede je slijedeći:
•

Prodaja žitarica

4 kućanstava

•

Prodaja krmnog bilja

1 kućanstvo

•

Prodaja povrća

14 kućanstava

•

Prodaja cvijeća i ukrasnog bilja

4 kućanstava

•

Prodaja voća i grožđa

2 kućanstava

•

Prodaja vina i rakija

20 kućanstava

•

Prodaja goveda i mlijeka

32 kućanstava

•

Prodaja svinja

52 kućanstava

•

Prodaja peradi i jaja

1 kućanstvo

•

Prihodi od dopunske djelatnosti

4 kućanstava

Prema iskazanim podacima proizlazi da je 1/3 stanovništva direktno vezano za neku
poljoprivrednu djelatnost i ostvaruje prihode koje ulaže u novu proizvodnju i kojima
podmiruje životne potrebe. S obzirom na stanje u poljoprivredi i cijene poljoprivrednih
proizvoda, te nekontroliranog uvoza raznih poljoprivrednih proizvoda svakakve kvalitete,
poljoprivrednici ostvaruju skromne prihode koji su često na rubu izdržljivosti.
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Prema popisu poljoprivrede iz 2003. godine Državnog zavoda za statistiku na
području Općine Stupnik postoji 369 poljoprivrednih kućanstava s ukupno 740,95 ha
poljoprivrednog zemljišta, što u prosijeku iznosi 5,60 ha po kućanstvu.
Općina Stupnik raspolaže ukupno sa 740,95 ha poljoprivrednih površina, a većina
ovih površina je u privatnom vlasništvu što iznosi 559,81 ha. Obrađeno je ukupno 608,08 ha
poljoprivrednih površina tj. 82,07%.
Prostor Općine Stupnik danas karakterizira prostorno razvojna neravnoteža koja
uzrokuje zaostajanje u razvoju pojedinih naselja u odnosu na prosjek županije ili Republike
Hrvatske.
Kao potencijale za razvitak poljoprivrede možemo izdvojiti :
•

raspoložive površine poljoprivrednog zemljišta visokog stupnja ekološke očuvanosti
koja može zadovoljiti vrlo zahtjevne kriterije proizvodnje zdrave hrane

•

ekstenzivno korištenje poljoprivrednih površina u dosadašnjoj ratarskoj i stočarskoj
proizvodnji

•

uređene zemljišne površine

Za korištenje ovih potencijala postoje ozbiljne prepreke u broju aktivnih
poljoprivrednika i naročito nepovoljnoj dobnoj strukturi poljoprivrednog stanovništva. U
prostornom smislu na ovom području istaknuti da su poljoprivredne parcele usitnjene i nisu
pogodne za veću organiziranu proizvodnju. Na području općine prema popisu
poljoprivrednih domaćinstava iz 2003. godine ima 1.809 parcela poljoprivrednog zemljišta,
što znači da je prosječna veličina parcele nešto manja od 1 rali (0,41 hektara).

Broj poljoprivrednih kućanstava s ukupno raspoloživim zemljištem
Broj
kućanstava

Ukupno
raspoloživa
površina
zemljišta, ha

Ukupno
korišteno
poljoprivredno
zemljište, ha

Korišteno
poljoprivredno
zemljište u
vlasništvu, ha

Korišteno
poljoprivredno
zemljište uzeto
u zakup, ha

Korišteno
poljoprivredno
zemljište dano
u zakup, ha

Ostalo
zemljište,
ha

Broj parcela
korištenoga
poljoprivredno
g zemljišta

ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA

38.283

105.301,28

74.005,65

68.729,31

8.843,89

3.567,55

31.295,63

189.096

Općina
Stupnik

369

740,95

608,08

559,81

61,87

13,60

132,87

1.809

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis poljoprivrede 2003. godine

Poljoprivredna proizvodnja ima dugu tradiciju na području Općine Stupnik
kroz ratarstvo, stočarstvo i proizvodnju mlijeka. Najveći dio poljoprivrednog zemljišta čine
oranice i vrtovi, a slijede livade i voćnjaci.
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Površina korištenoga
kategorijama

poljoprivrednog

i

ostalog

zemljišta

Korišteno poljoprivredno zemljište

po

ha

Ukupno poljoprivredno zemljište

608,08

Korišteno poljoprivredno zemljište, oranice i vrtovi

376,02

Korišteno poljoprivredno zemljište, povrtnjaci

3,68

Korišteno poljoprivredno zemljište, livade

216,55

Korišteno poljoprivredno zemljište, pašnjaci

0,36

Korišteno poljoprivredno zemljište, voćnjaci ukupno

10,44

Korišteno poljoprivredno zemljište, plantažni voćnjaci

1,09

Korišteno poljoprivredno zemljište, vinogradi ukupno

0,80

Korišteno poljoprivredno zemljište, plantažni vinogradi

0,65

Korišteno poljoprivredno zemljište, rasadnici i košaračka vrba i dr.

0,23

Ostalo zemljište, ukupno

132,87

Ostalo zemljište, od toga neobrađeno poljoprivredno zemljište

39,85

Ostalo zemljište, od toga šumsko zemljište

52,23

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis poljoprivrede 2003. godine

U biljnoj proizvodnji dominira stočarstvo koje je orijentirano na proizvodnju svinja,
goveda i mlijeka.

Osnovni problemi u poljoprivredi općine:
•

Izrazito mala i staračka seoska domaćinstva

•

Nedostatak suvremene tržne infrastrukture (skladišta, hladnjače, veletržnice) na
nivou općine i županije

•

Izrazito slab rast proizvodnje, što ukazuje da se nove tehnologije slabo uvode i
upotrebljavaju

•

Pad proizvodnje u stočarskoj proizvodnji ukazuje na problem staračkih domaćinstava
na selu koja više ne drže stoku, a novih investicija u farme gotovo da i nema

2.2.7. Radna snaga – zaposlenost/nezaposlenost
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Prema popisu stanovništva Državnog zavoda za statistiku iz 2011. godine, na području
Općine Stupnik živi 3.735 stanovnika u 1.075 kućanstva od čega je 1.748 radno aktivnih
stanovnika i 785 umirovljenika.

Pregled stanovništva Općine Stupnik prema zaposlenosti/nezaposlenosti
Stanovništvo Općine Stupnik

3.735

100%

Zaposleno u poljoprivredi
i tvrtkama.

1.498

40,11%

Nezaposleno

250

6,69%

Umirovljenici

785

21,02%

Učenici i studenti

282

7,55%

Djeca (mlađi od 15 godina)

611

16,36%

Ostale osobe

309

8,27%

Radno
aktivno
stanovništvo

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine

Pregled zaposlenog stanovništva Općine Stupnik prema starosti i spolu
Spol Ukupno

1519

2024

2529

3034

3539

4044

4549

5054

5559

6064

65 i
više

m

809

4

59

102

125

119

99

83

103

82

32

1

ž

689

3

50

103

111

111

80

94

90

38

8

1

1.498

7

109

205

236

230

179

177

193

120

40

2

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. Godine

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u 2015. godini je na području
Općine Stupnik bilo 245 nezaposlenih osoba, a prema podacima za listopad 2016. godine
broj nezaposlenih iznosi 205 osoba.
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Pregled nezaposlenog stanovništva Općine Stupnik u 2015. godini
prema starosti i spolu
Spol

Ukup
no

1519

2024

2529

3034

3539

4044

4549

5054

5559

60 i
više

m

121

7

19

9

14

6

11

10

10

25

10

ž

124

5

15

18

12

13

18

13

17

11

1

245

12

34

27

28

19

29

23

27

36

11

Izvor: http://statistika.hzz.hr/statistika.aspx?tipIzvjestaja=1

Pregled nezaposlenog stanovništva Općine Stupnik do listopada 2016.
godine prema starosti i spolu
Spol

Ukup
no

1519

2024

2529

3034

3539

4044

4549

5054

5559

60 i
više

m

93

5

11

7

7

6

9

8

9

20

12

ž

113

7

14

10

11

8

20

12

17

13

0

205

12

25

17

18

14

29

20

26

33

12

Izvor: http://statistika.hzz.hr/statistika.aspx?tipIzvjestaja=1

Pregled nezaposlenog stanovništva Općine Stupnik u periodu od 2011.
do kolovoza 2016. godine
Spol

2011

2012

2013

2014

2015

2016

m

91

103

115

131

121

93

ž

96

109

107

120

124

113
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187

212

222

252

245

205

Izvor: http://statistika.hzz.hr/statistika.aspx?tipIzvjestaja=1

2.2.8. Bankarstvo i financijske usluge
Financiranje poduzetništva u Općini Stupnik obavlja se putem:


Programa kreditiranja poslovnih banaka



Programa kreditiranje Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR-a)



Programa poticanja poduzetništva koje provode razna ministarstva i jedinice
lokalne samouprave u suradnji s županijom

Financijske transakcije najviše se obavljaju preko područnog poštanskih ureda
Hrvatske Pošte, poslovnice Fina-e u Zagrebu te putem bankomata na zgradi trgovina Konzum
i Fliba.
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SNAGE









SLABOSTI




Odlična povezanost općine sa ključnim
cestovnim prometnicama u Republici Hrvatskoj
i paneuropskim koridorima
Vrlo povoljan geografski položaj i blizina tržišta
(Zagreb i ostali regionalni centri)
Kvalitetan i očuvan okoliš
Odlični uvjeti za razvoj ekološke poljoprivrede
Niže cijene zemljišta u odnosu na obližnja
središta (Jastrebarsko, Zagreb i ostala središta)
Postojanje lokacija za razvoj gospodarstva i
poduzetništva
Postojanje radne zone

Nepostojanje poljoprivrednih udruženja
Loša tehnološka opremljenost gospodarstava
Neorganizirani nastup na tržištu

2.2.9.

PRILIKE







SWOT analiza
gospodarstva

Suradnja sa susjednim mjestima po pitanju
gradnje većih infrastrukturnih objekata
Institucionalna potpora gospodarstvu od strane
Zagrebačke županije
Razvoj poduzetništva zbog povoljnog
geografskog i prometnog položaja
PROGRAM
Povećanje potražnje ekološke poljoprivredne
proizvodnje
Razvoj bogate gastronomske ponude
Blizina grada Zagreba kao potencijalnog tržišta





PRIJETNJE

Nestajanje obrta i samostalnih djelatnosti
Nestajanje poljoprivrednih proizvođača
Spora provedba operativnih razvojnih programa
na nacionalnoj razini
 Odljev stručnog i visokoobrazovanog
stanovništva
STRATEŠKI RAZVOJNI
 Nedostatna priprema za sudjelovanje u
OPĆINE
STUPNIKi programima EU
29
projektima
 Sporo rješavanje potrebnih akata za
poduzetništvo (građevinske dozvole i sl.)

2.3. Društvene djelatnosti
Područje društvenih djelatnosti predstavlja izuzetno važan segment društvenog
života, koji je u neposrednoj interakciji s ostalim oblicima života, pa je neupitna potreba
njihovog razvitka, budući da su one u funkciji općeg razvoja. Taj segment zahtijeva kolektiv i
izravno i neizravno zajedništvo udruga i zadruga, podsustava zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi, obrazovanja te objekte i institucije koje promiču kulturni te sportski život općine.
Kvalitetom ovih funkcija podiže se obrazovna i kulturna razina i standard cjelokupnog
stanovništva u gravitacijskom području ovih funkcija. Da bi se osigurali uvjeti za što
kvalitetniji društveni i gospodarski razvitak općine potrebno je postizanje što veće
autonomije u pogledu sadržaja društvenih funkcija. U tu svrhu Općina Stupnik treba u
terminskom obuhvatu plana osigurati slijedeće javne sadržaje:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Uprava (općinsko vijeće, općinski načelnik i jedinstveni upravni odjel općine, općinske
postrojbe i stožer civilne zaštite te udruga dobrovoljnih vatrogasaca)
Udruge građana, političke stranke i druge organizacije (općinska razina udruga,
klubova, liga, sekcija i drugih udruga građana te općinska razina političkih stranaka)
Vjerske zajednice (RK župa - župni ured i crkva, ostale vjerske zajednice)
Školstvo i obrazovanje (predškolsko obrazovanje i područna škola)
Sport, rekreacija, zabava i odmor (zajednice sportskih udruga, sportska društva i
klubovi, županijska i općinska sportska natjecanja i priredbe, sportska igrališta za
nogomet i male sportove, školska sportska dvorana, pojedinačni objekti za rekreaciju,
zabavu i odmor)
Zdravstvo (primarna zdravstvena zaštita: dom zdravlja – opća medicina, zaštita zuba,
patronaža, ljekarna, veterinarska stanica)
Socijalna skrb (dom umirovljenika ili dom starih i nemoćnih)
Financijske i druge slične uslužne djelatnosti (pojedine uslužno poslovne tvrtke i
poštanski ured)
Prometne usluge (autobusna stanica, poštanski ured)
Trgovina i ugostiteljstvo (trgovina na veliko i malo, specijalizirane trgovine,
prenoćište, gostionice, restorani i drugi ugostiteljski objekti)
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Predstojeća analiza posvetiti će poseban tretman upravo podsustavu obrazovanja.
Obrazovna infrastruktura Općine Stupnik jedan je od elemenata koji se mogu pokazati
presudnim kod zadržavanja mladih ljudi. Kod ove će se analize društvenih djelatnosti morati
povući niz poveznica s gospodarskim potencijalom Općine Stupnik kako bi plan razvoja imao
jednu cjelovitu sliku i otvorio put ka akumulaciji novih razvojnih ideja.

2.3.1 Nadležnosti i interesi općine
Općina Stupnik obavlja poslove lokalnog značaja kojima se indirektno ostvaruju
potrebe građana, a koji Ustavom ili zakonom nisu dodijeljeni državnim tijelima. Poslovi u
okviru samoupravnog djelokruga u sferi društvenih djelatnosti koje općina obnaša, između
ostalog su:
•

Briga o potrebama i interesima stanovnika (predškolski odgoj, osnovno i
srednjoškolsko obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita, kultura i sport)

•

Osnivanje pravnih osoba radi ostvarivanja društvenih, socijalnih i drugih interesa i
potreba stanovništva

•

Poticanje primjene mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanje socijalno
ugroženih osoba te obavljanje poslova socijalne skrbi

•

Poticanje udruga građana

•

Očuvanje povijesnog i kulturnog nasljeđa

•

Osiguravanje uvjeta za protupožarnu i civilnu zaštitu

•

Uređivanje ostalih poslova vitalnih za gospodarski, društveni i socijalni napredak

2.3.2 Odgoj i obrazovanje
U Zagrebačkoj županiji djeluje 47 osnovnih škola u kojima se trenutačno obrazuje
26.254 učenika u 1.324 odjeljenja, 5 glazbenih škola i jedna privatna glazbena škola (Podaci iz
Županijske razvojne strategije ZŽ – Glasnik ZŽ 11/2011). U posljednjih 7 godina osnovne škole
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bilježe lagan pad broja učenika, a broj razrednih odjeljenja mijenja se sukladno strukturi
učenika.

Predškolski odgoj
Na području Općine Stupnik ne postoji vrtić koji je u njenom vlasništvu pa je od
strane Općine sufinanciran boravak djece u privatnim vrtićima te dječjim vrtićima grada
Zagreba bez obzira na socijalni status roditelja. Općina će temeljem Studije opravdanosti
izgradnje dječjeg vrtića utvrditi optimalno rješenje za trajnije rješavanje predškolskog odgoja
na svom području.

Osnovnoškolsko obrazovanje
Na području Općine Stupnik postoji samo Područna škola Stupnik kao sastavni dio
Osnovne Škole Lučko čiji osnivač je grad Zagreb. Osnovnu Školu Lučko pohađa ukupno 230
učenika iz Stupnika od čega Područnu školu Stupnik pohađa ukupno 90 učenika. S obzirom
na dugoročne planove grada Zagreba koji ne predviđaju proširenje kapaciteta postojeće
područne škole u Stupniku, Općina Stupnik u cilju ima mogućnost zajedničke suradnje sa
Zagrebačkom županijom i nadležnim ministarstvom u svrhu pronalaženja optimalnog
rješenja bilo u smislu osnivanja nove ustanove ili pomoći u rekonstrukciji stare.

Srednjoškolsko obrazovanje
Na području Općine Stupnik ne postoji niti jedna srednja škola već učenici nakon
osnovne škole srednjoškolsko obrazovanje stječu najčešće u gradu Zagrebu.

2.3.3. Kultura
Zagrebačka županija ima bogatu kulturnu baštinu i tradicijske vrijednosti koje se u
dovoljnoj mjeri ne njeguju. Na području županije u funkciji je 11 knjižnica, 2 centra za
kulturu, 7 pučkih otvorenih učilišta, te 8 muzeja. Od velikog značenja je arheološki park
Andautonija u Šćitarjevu te park skulptura u Jakovlju.
U Zagrebačkoj županiji osnovana su 2 Kulturna vijeća: Kulturno vijeće za kulturno i
umjetničko stvaralaštvo i Kulturno vijeće za folklor i tradicijsku kulturu koja usmjeravaju i
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podržavaju sve relevantne programe koji potiču prepoznatljivost županije. Djeluje Zajednica
kulturno umjetničkih udruga koja okuplja 152 udruge, koje svojim nastupima na državnoj i
međunarodnoj razini postaju bitan čimbenik promocije županije.
Županijska skupština donosi godišnji program javnih potreba u kulturi na području
Zagrebačke županije, te odobrava sredstva koja županija izdvaja za pomoć u obnovi i zaštiti
najznačajnijih kulturnih spomenika na svom području (pomaganje dugoročnih projekata
obnove prema programima u kojima sudjeluje Ministarstvo kulture, zahvate na drugim
značajnim spomenicima (župne crkve, stari gradovi, kurije, kapele), te manje zahvate na
nepokretnim i pokretnim spomenicima, a u skladu s mišljenjem stručnjaka Konzervatorskog
odjela). Sukladno svojim mogućnostima gradovi i općine sufinanciraju obnovu i zaštitu
spomenika na svom području.
Županija sufinancira dvadesetak najznačajnijih kulturnih događanja, izložbe u
muzejima i galerijama te gostovanja i sudjelovanja na festivalima kao dio kulturne razmjene s
inozemstvom. O kulturnim događanjima redovito izvještava Turistička zajednica Zagrebačke
županije koja te podatke redovito objavljuje u svojim publikacijama.
U Općini Stupnik djeluje Kulturno umjetničko društvo Kraluš. KUD Kraluš osnovan je
1981. godine pri tadašnjoj mjesnoj zajednici Stupnik i djelovao je do 1991 godine. Na
inicijativu Općinskog poglavarstva 25.listopada 1998 godine je ponovno osnovano Kulturno
umjetničko društvo KRALUŠ koje djeluje i dan danas te organizira i održava redovite probe
svirača, plesača i pjevača podijeljenih u šest grupa sa ukupno više od 120 članova. Gostuju
kod raznih društava iz cijele Hrvatske i u inozemstvu ,održavaju radionice izrade
tradicionalnih nakita i ostalih predmeta, djeluju na povećanju broja članova i unaprjeđenju
kvalitete izvedbe.
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Slika 7: Kulturno umjetničko društvo Kraluš; Izvor: www.stupnik.hr

Manifestacije na području općine
Manifestacije koje se održavaju u Općini Stupnik su:
•

Dani Općine Stupnik

•

Blagdan Svetog Benedika u Donjem Stupniku

•

Prigodno obilježavanje Sv. Nikole

Kulturno spomenička baština
Na području Općine Stupnik do sada su zakonom bila zaštićena dva spomenika
kulture. Prema evidenciji kulturnih dobara Uprave za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorskog odjela u Zagrebu, rješenjem o preventivnoj zaštiti zaštićene su Crkva Svetog
Benedika u Donjem Stupniku i Tradicijska kuća u Gornjem Stupniku.

2.3.4. Sport
Na području Zagrebačke županije registrirano je 512 sportskih klubova, 20.000
aktivnih sportaša i oko 1.500 aktivnih sportskih djelatnika.
Na području Općine djeluju Nogometni klub Stupnik, Odbojkaški klub Nepomuk,
Streljački klub Stupnik, Stolnoteniski klub Stupnik i drugi.
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NK Stupnik
Nogometni klub Stupnik je osnovan 1962. godine, a prvi predsjednik kluba bio je Slavko
Lisec. Uz osnovnu djelatnost - igranje nogometa, NK Stupnik bio je uključen i u društveni
život mjesne zajednice Stupnik. Poznate su bile i sportske igre - Stupnik Sloboda gdje su se
uz nogomet održavala natjecanja u kros trčanju po kategorijama, šahu, stolnom tenisu,
biciklizmu, pikadu i gađanju zračnom puškom. Po osnivanju NK Stupnik uključen je u najniži
rang natjecanja po razredima. Od 1995. godine počinje zlatno doba NK Stupnik koje je
obilježeno ulaskom u 3. HNL gdje se natječe i dan danas.

OK Nepomuk
Odbojkaški klub Nepomuk osnovan je 04. studenog 2008. godine u Stupniku, a u članstvo
Hrvatske odbojkaške udruge primljen je 22. veljače 2012. godine. Od 2008. godine OK
Nepomuk natječe se u Katoličkoj odbojkaškoj ligi u kategorijama muške i mješovite odbojke.
Jedan od strateških ciljeva osnutka i djelovanja OK Nepomuk jest sudjelovanje u ligaškim
natjecanjima organiziranim od strane Hrvatske odbojkaške udruge kao krovne organizacije.

Streljački klub Stupnik
Streljački klub Stupnik osnovan je 05.03.2007 godine. S obzirom na novo osnovani klub
iskusni članovi postigli su u 2007. godini zapažene rezultate osvojivši prvo mjesto kupa grada
Zagreba , te drugo mjesto streljačke lige Zagreba.

Stolnoteniski klub Stupnik
Stlnoteniski klub Stupnik osnovan je 13.07.2009. godine na inicijativu grupe građana koja je
rekreativno igrala stolni tenis od listopada 2008. godine. Temeljni cilj kluba je promicanje,
razvitak i unapređivanje stolnog tenisa na području općine Stupnik.

2.3.5. Zdravstvo i socijalna skrb
2.3.5.1. Zdravstvena skrb
Primarna zdravstvena zaštita temelj je sustava zdravstvene zaštite i prva razina
zdravstvene zaštite. Dom zdravlja Zagrebačke županije institucija je primarne zdravstvene
zaštite.
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Zagrebačka županija osnivač je Doma zdravlja Zagrebačke županije koji ima 8
ispostava, a postoji i 48 područnih ambulanti. Ljekarne Zagrebačke županije imaju 16
podružnica i zastupljene su na cijelom području županije. Na području Zagrebačke županije
djeluju i dvije bolnice:
•

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju „Naftalan“ u Ivanić Gradu, čija je
osnovna djelatnost specijalističko - konzilijarna zdravstvena zaštita i medicinska
rehabilitacija iz područja fizikalne medicine i liječenje kožnih bolesti
naftalanoterapijom.

•

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, čija je osnovna
djelatnost ustanove je specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita i bolničko
liječenje kroničnih bolesti populacije dječje dobi.

Zdravstvene ustanove u privatnom vlasništvu obuhvaćaju više poliklinika, raznih
specijalističkih ordinacija te ljekarni. Proces privatizacije u zdravstvu se nastavlja zakupom
dijelova domova zdravlja. U Zagrebačkoj županiji osnovan je i djeluje Zavod za javno
zdravstvo Zagrebačke županije u Zaprešiću.
Hitna medicinska pomoć ne zadovoljava ukupne potrebe (obzirom na veličinu
područja i magistralne prometnice ne zadovoljava kapacitetom i brzinom). Trenutno Dom
zdravlja Zagrebačke županije ima sa HZZO-om ugovorenu hitnu medicinsku pomoć
organiziranu po ispostavama: Samobor, Velika Gorica, Zaprešić, Dugo Selo, Ivanić Grad,
Jastrebarsko, Vrbovec i Sv. Ivan Zelina.
Od preventivnih zdravstvenih programa postoje programi: prevencija raka dojke,
prevencija KV bolesti, prevencija ovisnosti i dr., a vode ih Domovi zdravlja, Hrvatska udruga
„Zdravih gradova“, Udruga edukacijom protiv raka dojke, Županijsko savjetovalište za
prevenciju zloporabe droga i dr.
Na području Općine Stupnik nalazi se privatna zdravstvena ambulanta u kojoj se
pružaju usluge primarne zdravstvene zaštite i stomatološke usluge. Tu se nalazi i Poliklinika
Invita za ginekologiju, internu medicinu, ultrazvučnu dijagnostiku i oftamologiju Ostale
zdravstvene usluge korisnici zdravstvene zaštite s područja Općine Stupnik mogu ostvariti u
Zagrebu ( laboratorij, razna snimanja). Osim ambulante na području općine nalazi se i
Ljekarna Bingula.

2.3.5.2. Socijalna skrb
Na području Zagrebačke županije djeluje 8 centara za socijalnu skrb, 10 domova za
starije i nemoćne osobe. Ukupno je u postojećim kapacitetima smješteno oko 700 osoba.
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Stalno je prisutan nedostatak smještajnih kapaciteta za smještaj starijih i nemoćnih. Razvijeni
su ostali oblici izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama – pomoć u kući, SOS telefon,
organizirane pučke kuhinje u okviru Crvenog križa. Postoji sustav brige (npr.
radionice/savjetovališta) za osobe s poteškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom.
Provedeno je nekoliko faza prevencije ovisnosti u osnovnim školama. Program provodi
Županijsko savjetovalište za prevenciju ovisnosti.
Područje Općine Stupnik spada u nadležnost Centra za socijalnu skrb Samobor.

2.3.6. Vatrogasna zaštita
Aktivnosti koje Zagrebačka županija predlaže i ističe kao vitalne za provođenje mjera
unapređenja sustava zaštite i spašavanja su slijedeće:

• Analiza postojećeg stanja u svim službama zaštite i spašavanja
• Izrada programa zaštite i spašavanja na području županije
• Kreiranje obrazovnih programa za sudionike zaštite i spašavanje (edukacije i obuke na
terenu)

• Povezivanje sudionika zaštite i spašavanja sa Sveučilištem i ostalim obrazovnim
institucijama na svim razinama na kojima je suradnja, u cilju obostrane koristi

• Opremanje postojećih objekata i poligona za obuku
• Posebni programi edukacije/obuke u kojima bi sudjelovali gospodarstvenici prema
specifičnim potrebama, ali i stanovništvo

• Potpora u stvaranju jedinstvene baze podataka o nesrećama i katastrofama
Na području Općine Stupnik djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Stupnik.
Djelovanje vatrogasne postrojbe usmjereno je na gašenje požara i spašavanju ljudi i imovine
ugroženih požarom i eksplozijom, obavljanju tehničke intervencije u nezgodama i opasnim
situacijama (prometne nesreće, elementarne nepogode, tehnološke nesreće i sl.), kroz
pasivno dežurstvo.
DVD Stupnik osnovan je 25.05.2000. godine kada i počinje ozbiljan posao oko
ustrojavanja društva te okupljanja većeg broja članova. Potrebno je naglasiti da JVP Grada
Zagreba nema obavezu izlaska na područje općine Stupnik jer nije bilo moguće sklapanje
ugovora sa JVP Zagreb zbog prevelikog vremena dolaska (većeg od 15 minuta koliko je
predviđeno zakonom) na naše područje te je Procjenom ugroženosti od požara definirana
obveza Općine za osposobljavanje vlastite postrojbe DVD kroz niz organizacijskih i tehničkih
mjera zaštite od požara za odgovarajuću interventnu sposobnost prvog izlaska. DVD Stupnik
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broji ukupno 86 članova, od čega 34 izvršno-operativnih, 30 pomažućih članova, 14 pričuvnih
i 8 članova vatrogasne mladeži.

SNAGE








SLABOSTI

Razvijen sustav obrazovanja
Dobro organiziran sustav sufinanciranja
prijevoza učenika
Dobro organiziran sustav sufinanciranja vrtića
Očuvani sakralni objekti (crkve i kapelice)
Kulturno umjetničko društvo djeluje u smjeru
očuvanje tradicije
Postojanje interesa mladih za sportom
Kvalitetno organiziran sustav primarne
zdravstvene zaštite

PRILIKE





Slaba obrazovna struktura stanovništva
Nepostojanje vrtića
Potreba za izgradnjom Osnovne škole

2.3.7.
SWOT analiza
društvenih
djelatnosti
PROGRAM

OPĆINE STUPNIK



Veća mogućnost korištenja sredstava EU
fondova u svrhu zaštite kulturne baštine



PRIJETNJE
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Smanjivanje broja učenika zbog pada
nataliteta

2.4. Zaštita okoliša
Očuvanje i zaštita okoliša u današnje vrijeme nameće se kao ključan preduvjet koji
treba zadovoljiti prije početka neke gospodarske aktivnosti. Takav pristup propisan je i
Zakonom o zaštiti okoliša i u drugoj postojećoj legislativi, na temelju koje pojedine
gospodarske grane koje bi mogle predstavljati potencijalnu opasnost za okoliš, moraju prije
početka proizvodnje izraditi studiju utjecaja na okoliš. Područje zaštite okoliša podrazumijeva
odgovorno i plansko djelovanje u okolišu koje je usmjereno održivom razvoju društva.
Općina Stupnik u cjelini predstavlja područje relativno dobro očuvanog okoliša.

2.4.1. Zbrinjavanje komunalnog otpada
Prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Stupnik obavlja
poduzeće Zagrebački Holding d.o.o. Podružnica Čistoća. Odvoz otpada odvija se dva puta
tjedno specijalnim vozilom. Općina Stupnik uspostavila je sustav zelenih otoka za staklo i
papir u naseljima Gornji Stupnik, Donji Stupnik i Stupnički Obrež. Dva puta godišnje
organizirano je sakupljanje glomaznog otpada na kućnoj adresi korisnika.

2.4.2. Ispust otpadnih voda
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Sustav odvodnja otpadnih voda ne postoji, a izgrađena su 2 glavna sabirna kolektora
na koje će se spajati budući sustav odvodnje. Na području Općine Stupnik zbrinjavanje
otpadnih voda institucija i ustanova vrši se preko sabirnih jama kao i kod većine obiteljskih
kuća koje također imaju izgrađene vlastite sabirne jame u kojima se skupljaju otpadne kućne
vode, a prazni ih Zagrebački Holding d.o.o. na zahtjev korisnika.

2.4.3. Postupanje s otpadom
Na području Općine Stupnik nema odlagališta otpada, a otpad prikuplja tvrtka
Zagrebački Holding d.o.o. Podružnica Čistoća i odvozi ga u Odlagalište Prudinec u Jakuševcu.

2.4.4. Onečišćenje prirodnih resursa
2.4.4.1. Onečišćenje voda
Voda kao prirodni resurs od izuzetne je važnosti za cijelo područje obuhvaćeno ovim
Strateškim razvojnim programom Općine Stupnik. Na ovom području nema zabilježenih
većih zagađenja koje bi stvarale značajan ekološki problem, no sustav zaštite okoliša mora u
budućnosti imati jednu od važnijih uloga u razvoju ovog područja.

2.4.4.2. Onečišćenje zraka
Kvaliteta zraka na području Općine Stupnik nije ugrožena i na dobrom je stupnju
čistoće. Ovakvo stanje je potrebno zadržati i u daljnjem razvoju općine, pogotovo ako dolazi
do izgradnje većih proizvodno-prerađivačkih objekata ili objekata koji bi svojom aktivnošću
mogli ugroziti kvalitetu zraka. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na zrak provode se na
sljedeći način:
•

Primjenom tehničkih rješenja za smanjenje zagađenja zraka na postojećim i novim
izvorima zagađenja kojim se zagađenja reduciraju ispod dopuštenih količina

•

Primjenom ekološki povoljnijih tehnologija

•

Osiguravanjem opskrbnih uvjeta za veći udio u primjeni plina kao ekološki
prihvatljivijega energenta u ukupnoj potrošnji u odnosu na druge energente (naročito
drvo i ugljen).

2.4.4.3. Onečišćenje tla te degradacija zemljišta i poljoprivrednog potencijala
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Tlo se onečišćuje i degradira na više načina. Najteži oblik oštećenja tla je trajno
oštećenje, u smislu promjene korištenja poljoprivrednog zemljišta za infrastrukturne
namjene, izgradnju naselja, odlagališta otpada i slično. Onečišćuje se, zatim, upotrebom
kemijskih sredstava u poljodjelstvu, odlaganjem otpada na legalna, ali nesanitarna
odlagališta ili divljim odlaganjem u šume, livade, nepročišćenim otpadnim vodama,
erozivnim procesima bujičnih vodotokova i poplava, kao i intenzivnom sječom šuma ili
obradom zemljišta na vrlo kosim terenima (vinogradi), zatim prometom na cestama koje
nemaju riješenu odvodnju s pročišćavanjem površinskih voda koje se ispiru s kolnika,
havarijama u eksploataciji i prijevozu nafte i derivata, te drugih kemijskih sredstava.
U svrhu zaštite tla potrebno je poduzeti sljedeće mjere:
•

svesti upotrebu kemijskih sredstava na neophodni minimum

•

stimulirati ekološku obradu zemlje

•

podupirati organsko-biološku poljoprivredu

•

graditi kanalizacijsku mrežu sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda

•

donijeti preventivne i operativne mjere zaštite

Na području Općine Stupnik potencijal poljoprivrednog zemljišta nije ugrožen zbog
činjenice da intenzivne poljoprivredne proizvodnje u navedenom području nema. Većina
poljoprivrednika koji utječu na tlo i njegovu degradaciju poljoprivredom se bave kroz
primarni sustav proizvodnje i svojom obradom na tradicionalan način ne ugrožavaju
potencijal poljoprivrednog zemljišta.
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SLABOSTI




Očuvana priroda i okoliš
Ekološki čisto prirodno okruženje
Očuvana kvaliteta zraka

Slaba kontrola prirodnih resursa
Nepotpun kanalizacijski sustava
Pomanjkanje informacija o vrstama i oblicima
financiranja zaštite okoliša iz EU fondova

2.4.5.

PRILIKE


SWOT analiza
zaštite okoliša
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2.5. Institucije
Općina Stupnik je prema ustavnom i zakonskom određenju jedinica lokalne
samouprave - jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

2.5.1. Struktura administracije Općine Stupnik
Općina ima Općinsko vijeće s 13 vijećnika kojim predsjeda predsjednik Općinskog
vijeća. Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje
donosi akte u okviru djelokruga općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i
Statutom. Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu
pripreme odluka iz svojega djelokruga. Izvršno je tijelo Općine općinski načelnik koji obavlja
izvršne poslove. Za obavljanje upravnih, stručnih i administrativno-tehničkih poslova
neposredno vezanih za rad i funkcioniranje Općinskog vijeća i drugih tijela općine zadužen je
Jedinstveni upravni odjel. To su razni poslovi iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne
samouprave, tj. poslovi lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a
koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima: uređenje naselja i stanovanje,
prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, briga o djeci, socijalna skrb,
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primarna zdravstvena zaštita, odgoj i osnovno obrazovanje, kultura, tjelesna kultura i sport,
zaštita potrošača, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita,
promet na općinskom području, ostali poslovi sukladno posebnim zakonima.

Slika 8: Struktura administracije Općine Stupnik

2.5.2. Aktivno vođenje proračuna Općine Stupnik
Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne
samouprave. Proračun je akt kojim se planiraju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci
jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu, a sadrži i projekcije prihoda i primitaka
te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.
Sukladno članku 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12),
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave “donosi proračun
na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na
razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće
godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi
proračun”.

Proračun je višestruko značajan jer predstavlja:
•
•

financijski plan
strateški dokument
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•
•
•

pravni akt
vodič za postupke upravljanja općinom
sredstvo komunikacije s ukupnom javnošću koja sudjeluje u prihodovnoj ili u
rashodovnoj strani proračuna te ostalim interesnim skupinama.

Proračun Općine Stupnik predlaže načelnik Općine Stupnik, a donosi ga Općinsko vijeće
Općine Stupnik. Proračun se objavljuje u službenom Glasniku Zagrebačke županije i na
službenoj web stranici Općine Stupnik: www.stupnik.hr .
Prihode i rashode Općine Stupnik planira i donosi Općinsko vijeće godišnjim
proračunom. Proračun je akt općine kojim se procjenjuju njegovi prihodi i primici te utvrđuju
njegovi rashodi i izdaci za jednu godinu.
Svrha proračuna je da odredi jasan, logičan plan za alokaciju resursa općine
programima pružanja osnovnih javnih usluga, kao što su parkovi i rekreacija, javna sigurnost,
održavanje i izgradnja ulica i mostova, te druge funkcije koje pružaju potporu sigurnom,
zdravom i ugodnom okruženju zajednice.

2.5.2.1. Proračun Općine Stupnik za 2016. godinu

Stanje proračuna Općine Stupnik od 2014. do 2016. godine
2014

2015

2016

PRIHODI

17.062.436,31

20.589.618,27

21.711.047,08

RASHODI

14.881.099,36

20.351.150,76

22.984.000,00

STANJE

2.181.336,95

238.467,51

-1.272.952,92

Izvor: Proračun Općine Stupnik za 2014., 2015. i 2016. godinu

Proračun Općine Stupnik za 2016. godinu
BROJ
KONTA

VRSTA PRIHODA / RASHODA

PLANIRANO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
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6

Prihodi poslovanja

21.561.047,08

61

Prihodi od poreza

8.861.412,97

611

Porez i prirez na dohodak

6.852.000,00

613

Porezi na imovinu

1.899.412,97

614

Porezi na robu i usluge

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

634

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

638

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

64

Prihodi od imovine

567.000,00

641

Prihodi od financijske imovine

159.000,00

642

408.000,00

65

Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknada

651

Upravne i administrativne pristojbe

652

Prihodi po posebnim propisima

125.218,52

653

Komunalni doprinosi i naknade

7.474.415,59

66

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

125.000,00

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

125.000,00

68

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

17.000,00

681

Kazne i upravne mjere

12.000,00

683

Ostali prihodi

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

150.000,00

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

150.000,00

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

150.000,00

3

Rashodi poslovanja

31

Rashodi za zaposlene

3.330.000,00

311

Plaće (Bruto)

2.398.000,00

312

Ostali rashodi za zaposlene

520.000,00

313

Doprinosi na plaće

412.000,00

32

Materijalni rashodi

321

Naknade troškova zaposlenima

322

Rashodi za materijal i energiju

1.676.000,00

323

Rashodi za usluge

2.488.000,00

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

827.000,00

34

Financijski rashodi

142.000,00

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

110.000,00

343

Ostali financijski rashodi

35

Subvencije

1.606.000,00

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.346.000,00

352

Subvencije trg. društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

110.000,00
4.383.000,00
70.000,00
40.000,00
4.273.000,00

7.607.634,11
8.000,00

5.000,00

15.824.000,00

5.245.000,00
201.000,00

53.000,00

32.000,00

260.000,00
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36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

228.000,00

363

Pomoći unutar općeg proračuna

188.000,00

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

2.488.000,00

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.488.000,00

38

Ostali rashodi

2.785.000,00

381

Tekuće donacije

1.660.000,00

382

Kapitalne donacije

383

Kazne, penali i naknade štete

386

Kapitalne pomoći

1.000.000,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

7.160.000,00

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

1.760.000,00

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

1.760.000,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.240.000,00

421

Građevinski objekti

1.022.000,00

422

Postrojenja i oprema

423

Prijevozna sredstva

1.300.000,00

426

Nematerijalna proizvedena imovina

2.284.000,00

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

160.000,00

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

110.000,00

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

40.000,00

120.000,00
5.000,00

634.000,00

50.000,00

BROJ
KONTA

VRSTA PRIHODA / RASHODA

PLANIRANO

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

51

Izdaci za dane zajmove i depozite

518

Izdaci za depozite i jamčevne pologe

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora

544

3.153.000,00
0,00
0,00
3.153.000,00
3.153.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9

Vlastiti izvori

4.425.952,92

92

Rezultat poslovanja

4.425.952,92

922

Višak/manjak prihoda

4.425.952,92
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Stanje proračuna za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018.
godinu
PRIHODI
RASHODI
STANJE

2016
21.711.047,08
22.984.000,00
-1.272.952,92

2017
16.450.000,00
16.450.000,00
0,00

2018
17.670.000,00
17.670.000,00
0,00

Izvor: Proračun Općine Stupnik za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Prema stanju proračuna Općine Stupnik za 2016. godinu vidljivo je da su planirani prihodi
manji za 1.272.952,92 kn od planiranih rashoda. Projekcija proračuna za 2017. godinu donosi
smanjenje prihoda za 5.261.047,08 kn i smanjenje rashoda za 6.534.000,00 kn, dok se u
2018. godini očekuje povećanje prihoda i rashoda za 1.220.000,00 kn u odnosu na projekciju
za 2017. godinu.

2.5.3. Zaduživanje jedinica lokalne samouprave
Financiranje Općine Stupnik definirano je Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi i njegovim naknadnim izmjenama i dopunama. Na temelju Zakona
o proračunu (NN 87/08, 136/12) ministar financija je donio Pravilnik o postupku zaduživanja
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:
•

•
•

•

Jedinica lokalne samouprave se može zadužiti ako ispunjava uvjete iz odredbi Zakona
o proračunu i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH koje se odnose na
zaduživanje i davanje jamstava u godini u kojoj se traži suglasnost za zaduživanje.
Jedinica lokalne samouprave ne može se zadužiti za izvanproračunske korisnike i/ili
trgovačka društva osnovana u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Jedinica lokalne samouprave može dati jamstvo za investiciju koja se financira i ona
mora biti planirana u proračunu za proračunsku godinu za koju se traži suglasnost za
zaduživanje, te utvrđena u odluci o izvršavanju proračuna.
Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za zaduživanje jedinica lokalne
samouprave za nabavu financijskog kredita provodi postupak javne nabave u skladu
sa Zakonom o javnoj nabavi.

Općina Stupnik ima sklopljen Ugovor o dugoročnom kreditu koji je iskorišten u 2015.
godini u iznosu od 3.152.631,92 kune. Ugovor je sklopljen s Partner bankom d.d. Zagreb, a za
financiranje projekta IPARD Mjera 301 – izgradnja dijela glavnog sabirnog kolektora GSK2
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sustava odvodnje naselja Općine Stupnik II etapa i kućnih priključaka. Kredit financira HBOR
putem Partner banke sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava iz IPARD programa a po Odluci o
isplati Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju. Kredit se otplaćuje
tromjesečno, a glavnica kredita iznosi 3.152.631,92 kn i kamate po otplatnom planu iznose
420.404,17 kn.

2.5.4. Kreiranje interesnih partnerstava
2.5.4.1. Sudjelovanje stanovništva
Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju je propisano Statutom. Građani
mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog
referenduma, mjesnog odbora građana i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i
Statutom. Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta
Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz lokalnog djelokruga
Općinskog vijeća, kao i drugim pitanjima određenim zakonom. Lokalni referendum na
temelju odredaba zakona i statuta raspisuje Općinsko vijeće.

Sve odluke Općine Stupnik objavljuju se putem službenog glasnika Zagrebačke
županije i putem službene web stranice Općine Stupnik www.stupnik.hr. Razina informiranja
stanovništva Općine Stupnik povećana je putem osobnih kontakata, oglasnih ploča, letaka,
plakata, službene web stranice Općine Stupnik www.stupnik.hr i službenog Glasnika
Zagrebačke županije.

2.5.4.2. Javno privatno partnerstvo
Javno privatno partnerstvo podrazumijeva suradnju jedinice lokalne samouprave sa
partnerom iz privatnog sektora u realizaciji projekta. Javno – privatna partnerstva mogu
imati oblik ugovora o upravljanju, zakupu, koncesiji, konceptu „izgradnja-vođenje-prijenos“,
izravnoj privatizaciji ili složenijim poslovima (onima koji uključuju prodaju i nakon toga
ponovno davanje u zakup istih prostora).
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SNAGE

SLABOSTI

 Zadovoljavajuća komunikacija JLS-a sa



 Nedostatak stručnog kadra za provedbu

stanovnicima (putem osobnih kontakata,
oglasnih ploča, službene web stranice i
službenog Glasnika Zagrebačke županije)
Zadovoljavajuća komunikacija i suradnja s
drugim razinama uprave (županijom)

projekata
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2.5.5.

PRILIKE




SWOT analiza
institucija

Povećanje prihoda povećanjem gospodarskih
aktivnosti (radna zona)
Mogućnosti povlačenja sredstava iz fondova
Europske unije
Planirana realizacija projekata kroz alternativne

PRIJETNJE

 Prevelika centralizacija državne uprave
ograničava rad

 Nedovoljno poznavanje mogućnosti
financiranja projekata

 Neorganiziranost Države u transferu znanja po

modele financiranja (npr. javno-privatno

pitanju mogućnosti iskorištenja EU sredstava

partnerstvo)

2.6. Prostorno uređenje i infrastruktura
2.6.1. Uvod
Prostorni plan jedan je od osnova kvalitetnog i planiranog razvoja, a i obvezni
dokument za prostorno uređenje. Općina Stupnik donijela je i usvojila prostorni plan 2000.
godine sukladno važećem zakonu, a prostorni plan je objavljen u Glasniku Zagrebačke
županije 4/2000. Prve izmjene i dopune Prostornog plana usvojene su 2002. godine i
objavljene su u Glasniku Zagrebačke županije 21/02, a druge izmjene i dopune Prostornog
plana usvojene su 2015. godine i objavljene su u Glasniku Zagrebačke županije 19/15.
Osnovni ciljevi prostornog uređenja na području Općine Stupnik su unapređenje
načina korištenja postojećih građevinskih područja naselja, osiguravanje područja i površina
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za izgradnju objekata poduzetničke, obrtničke i poljoprivredne namjene, zaštita i
unapređenje ukupnog stanja okoliša (vode, šume, poljoprivredno zemljište), prilagodba
novih zahvata u prostoru karakteristikama postojećih naselja, očuvanje i unapređenje načina
korištenja postojećih prirodnih i krajobraznih vrijednosti, te očuvanje, obnova i svrhovito
korištenje spomenika kulture i graditeljske baštine kao najvrednijih elemenata identiteta
prostora.

2.6.2. Postupak prostornog uređenja
Postupak prostornog uređenja i planiranja utvrđen je Zakonom o prostornom
uređenju po kojem je najvažnija odrednica zakona da se dokument prostornog uređenja
užeg područja mora uskladiti sa dokumentom šireg područja.

2.6.3. Prilagodbe i unapređenja infrastrukture
2.6.3.1. Vodno - gospodarski sustav
U Općini Stupnik pokrivenost vodovodnom mrežom ostvarena je u 95% dijela općine.
Glavni vodovodni razvod ide Gornjostupničkom ulicom, Gospodarskom ulicom, ulicom
Svetog Benedikta te Stupničkoobreškom ulicom gdje su ugrađeni cijevni profili promjera
280mm i 225mm dok je granski razvod izveden cijevima 125mm. Hidrantska mreža izvedena
je na svim magistralnim i mjesnim dijelovima vodovodne mreže. Mreža je izvedena s
vanjskim hidrantima. Na cijelom području općine ima 450 nadzemnih hidranata.
Mjesna mreža vodovoda spojena je na vodoopskrbni sustav Grada Zagreba, crpilište
Strmec. Javni isporučitelj vodnih usluga u pogledu vodoopskrbe i odvodnje za područje
općine je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. - poduzeće u vlasništvu Grada Zagreba. Budući da je
sukladno zakonskim propisima jedini investitor izgradnje komunalnih vodnih građevina na
području jedinice lokalne samouprave komunalno poduzeće daljnja tendencija izgradnje
sustava odvodnje usmjerena je na javnog isporučitelja koji bi u ime Općine vodio izgradnju
sustava vodoopskrbe i odvodnje.

2.6.3.2. Energetski sustav
Osnovna je zadaća elektrodistribucijske mreže dovođenje električne energije do
potrošača, a isporuka te energije mora biti kvalitetna i uz maksimalni stupanj sigurnosti. Na
području Zagrebačke županije opskrbu električnom energijom obavljaju DP "Elektra -
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Zagreb", DP "Elektra - Karlovac", DP "Elektra - Križ", DP "Elektra - Križevci", DP "Elektra Bjelovar" i DP "Elektra - Zelina".
Nedostatna ulaganja u razvoj mreže, pa i u najnužnije održavanje postojećih
postrojenja u proteklim godinama, dovelo je do vrlo lošeg stanja dijela elektrodistribucijske
mreže na području naše županije. Zbog toga neki potrošači električne energije imaju
nedopustivo loše naponske uvjete, ili su pak njihovi niskonaponski strujni krugovi
preopterećeni, te imamo područja koja nazivamo "sivim zonama". Posljedica toga su učestali
prekidi u isporuci električne energije.
Državno poduzeće Hrvatska elektroprivreda objedinjuje na području čitave Republike
Hrvatske osnovne djelatnosti na području elektroenergetike: proizvodnju, prijenos i
distribuciju električne energije. Temeljni cilj djelovanja Hrvatske elektroprivrede je
dugoročno osiguranje pouzdane opskrbe električnom energijom što je jedan od preduvjeta
za planirani gospodarski i društveni razvitak kako Republike Hrvatske u cjelini, tako i
Zagrebačke županije i Općine Stupnik.
Područje Općine Stupnik električnom energijom snabdijeva Elektra Zagreb Pogon
Sveta Klara. Situacija u pogledu opskrbe i kvalitete struje na području općine je
zadovoljavajuća zbog potpune pokrivenosti svih naselja Općine Stupnik elektroenergetskom
mrežom.

2.6.3.3. Plino – opskrba
U Općini Stupnik koncesija za distribuciju plina na području općine pripada poduzeću
"Montcogim plinara" d.o.o. iz Svete Nedelje. Plinska mreža na području općine nije izgrađena
samo u novoizgrađenim dijelovima naselja.

2.6.3.4. Pošta i javne telekomunikacije
Telekomunikacijski promet je svojim brzim tehnološkim razvojem i značajnim
pojeftinjenjem (odnosno širom dostupnošću) otvorio mnoge nove mogućnosti lakšeg
protoka informacija od važnosti za svakidašnji život, kulturu i gospodarstvo, te uključivanje u
europske i svjetske tokove. Pošta i telekomunikacijske veze imaju važnu ulogu u procesu
opće globalizacije društva. U sustavu veza postignut je stupanj razvoja kao srednje razvijene
zapadnoeuropske zemlje, te treba težiti održanju i eventualno poboljšanju tog stupnja.
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Na području Općine Stupnik 671 kućanstava posjeduje pristup širokopojasnom
internetu.
Hrvatska pošta za područje Općine Stupnik ima poštanski ured u Gornjem Stupniku
koji uz poštanske usluge obavlja financijske i druge usluge.

2.6.3.5. Promet
Općina Stupnik je sa gradovima Zagrebom, Velikom Goricom, Jastrebarskim,
Samoborom i Svetom Nedeljom povezana cestovnim prometom. Prostorno se najvećim
dijelom nalazi između stare i nove autoceste Zagreb – Karlovac. Željezničku povezanost
stanovništvo Općine Stupnik ostvaruje preko željezničke stanice Hrvatski Leskovac, a zračnu
povezanost preko Zračke luke Zagreb.

Cestovni promet
Područjem Općine Stupnik prolazi županijska cesta ŽC 3067, lokalne i ostale
nerazvrstane ceste. Naselja koja ne leže uz spomenute županijske ceste na njih su vezana
lokalnim cestama. Neposredno uz jugoistočnu granicu Općine Stupnik prolazi dio trase
Autoceste A1 (Zagreb –Split – Dubrovnik) na koju se spaja autocesta A6 (Bosiljevo – Rijeka 1).
Neposredno uz samu istočnu granicu Općine nalazi se i današnji prometni čvor Lučko s
naplatnim postajama za obje autoceste. Taj dio granice Općine Stupnik predstavlja ujedno i
granicu Zagrebačke županije prema Gradu Zagrebu i vrlo jakom gospodarskom području
Lučko.
Kroz Općinu Stupnik prolazi 4,60 km županijskih cesta te 3,20 km lokalnih cesta.
Županijske ceste:
•

ŽC 3067 (D1 - D. Stupnik) – 4,60 km

Lokalne ceste:
•
•

LC 31102 (Kerestinec - D1) – 2,44 km
LC 10166 (Demerje - A.G. Grada Zagreba) – 0,76 km

Nerazvrstane ceste
•

Općina Stupnik upravlja i održava 46 km nerazvrstanih cesta
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Željeznički promet
Općina Stupnik nema vlastitu željezničku stanicu tako da željezničku povezanost ima
preko naselja Hrvatski Leskovac. Željeznička stanica Hrvatski Leskovac je najbliža stanica i
nalazi se na području Grada Zagreba, a udaljena je 4,6 km od Gornjeg Stupnika. Područjem
Hrvatskog Leskovca u smjeru sjever-jug prolazi jednokolosiječna željeznička pruga
međudržavnog značaja koja spada u V. paneuropski koridor MG1 Botovo – Dugo Selo –
Zagreb – Karlovac – Rijeka. Danas ova pruga ima status magistralne pruge s najvećom
brzinom od 135 km/h.

Zračni promet
Područje Općine Stupnik je Zagrebačkom obilaznicom povezano sa Zračnom lukom
Zagreb koja je od Gornjeg Stupnika udaljena 23,5 km.

SNAGE





SLABOSTI

Donesen prostorni plan uređenja Općine
Prostornim planom su predviđene lokacije za
odvijanje poduzetničkih i gospodarskih
aktivnosti
Postoji cjelovita elektroenergetska i
telekomunikacijska mreža




Ne postoji potpuna kanalizacijska mreža
otpadnih i oborinskih voda
Dotrajalost županijskih, lokalnih i nerazvrstanih
cesta
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2.6.4.
SWOT analiza
prostornog uređenja
PRILIKE






i infrastrukture

Saniranje županijskih, lokalnih i nesvrstanih
cesta u suradnji sa županijom
Mogućnost financiranja predviđenih projekata
iz fondova EU i sufinanciranja na državnoj i
županijskoj razini
Međuopćinska suradnja
Suradnja sa susjednim mjestima po pitanju
realizacije većih projekata




PRIJETNJE

Neriješeni imovinsko pravni odnosi kao
preduvjet za razvoj komunalne infrastrukture
Neadekvatna koordinacija državnih, županijskih
i općinskih institucija prostornog planiranja



Zastarjeli infrastrukturni planovi na Županijskoj
razini nisu usklađeni sa lokalnim razvojem
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VIZIJA
RAZVOJA
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3.

VIZIJA RAZVOJA OPĆINE
STUPNIK
Općina intenzivnog gospodarskog razvoja, rastućeg malog i srednjeg poduzetništva,
suvremene poljoprivredne proizvodnje koja se temelji na održivom razvoju i korištenju
prirodnih i kulturnih potencijala te povoljnom prometnom položaju.
Vizija Općine Stupnik je biti poželjna za življenje te stabilna zajednica zadovoljnih
ljudi.

Općina Stupnik – Smart Općina

Slika 9: Općina Stupnik iz zraka; Izvor: Multimedijska razglednica Zagrebačke županije
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4.

POVEZNICE SA
ŽUPANIJSKOM
RAZVOJNOM
STRATEGIJOM
2011. – 2016.
Županijska razvojna strategija Zagrebačke županije predstavlja ključnu stratešku
okosnicu za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Stupnik. S obzirom da je
Županijska razvojna strategija u izradi, važno je naglasiti da će se prilikom prve revizije
Strateškog razvojnog programa Općine Stupnik posebna pozornost posvetiti usklađenju
općinskog Strateškog razvojnog programa sa Županijskom razvojnom strategijom. S obzirom
da je izrađivač Županijske razvojne strategije isti kao i izrađivač Strateškog razvojnog
programa Općine Stupnik, pretpostavke koje su korištene za izradu su provjerene i mogu se
koristiti za pripremu dokumenta. Polazeći od rezultata SWOT analize koja utvrđuje što su to
snage, slabosti te mogućnosti i prijetnje u razvoju i to s obzirom na osnovne strateške
smjernice RH i razvojne pravce EU, članovi radne skupine Općine Stupnik, utvrdili su viziju,
strateške ciljeve, prioritete, mjere, te analizirali pojedinačne razvojne projekte. Također, da
bi se omogućio razvoj koji je prilagođen specifičnostima Općine Stupnik, usredotočili su se na
razvoj zajedničkog duha i poticanje međusektorske suradnje, odnosno na proces
prepoznavanja ključnih pitanja regionalnog razvoja od samih članova zajednice. Takav vid
direktnog sudjelovanja zajednice osigurat će unapređenje socijalnih i društvenih uvjeta, što
bi Općinu Stupnik trebalo učiniti općinom privlačnom i ugodnom za rad, boravak i življenje.
Ciljevi koji se žele u narednom razdoblju ostvariti imaju jednaku važnost i definirani su na
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način da se uspostavi ravnoteža između svih sektora. Kroz definirane ciljeve nastoje se
slabosti preslikati u jakosti i potencijale.
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CILJEVI
RAZVOJA
5.

STRATEŠKI RAZVOJNI
PROGRAM
OPĆINE STUPNIK/ CILJEVI
I
PRIORITETI
Radionice i sastanci koje su održane u Općini Stupnik bile su posvećene upravo
problemima i ciljevima koji su se iz njih mogli izvesti. Sudionici, predstavnici različitih
interesnih skupina raspravljali su o snagama koje treba pojačati i iskoristiti, slabostima koje
treba prevladati, prilikama koje treba iskoristiti te prijetnjama koje treba izbjeći. Slijedeći
viziju razvoja Općine Stupnik na tim radionicama i sastancima određena su dva strateška
cilja. Mjere vezane za svaki cilj prikazane su nastavku dokumenta.

STRATEŠKI RAZVOJNI
PROGRAM
OPĆINE STUPNIK

61

CILJ 1: PODIZANJE RAZINE KVALITETE ŽIVOTA
Strateškim ciljem podizanja razine kvalitete života nastojalo bi se unaprijediti kvalitetu
života te unaprijediti komunalnu i društvenu infrastrukturu. Kvaliteta života za svakoga
pojedinca ima različito značenje pa se može smatrati relativnim pojmom. Međutim, klasično
poimanje kvalitete života može se svesti na razvoj obrazovanja, sporta, rekreacije,
zdravstvenih i socijalnih programa kao i poboljšanje javnih usluga (vodoopskrba, kanalizacija
i dr.) koje nedvojbeno utječu na kvalitetu života određene sredine.
Strateški cilj podizanje razine kvalitete života podijeljen je na dva prioriteta koji su
uzajamno povezani:
•
•

Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture
Razvoj društvene infrastrukture

PRIORITET 1.1. – Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture
Javna infrastruktura je temelj za funkcioniranje naselja. U nju se ubrajaju ceste, javne
površine, cestovna rasvjeta, vodovod i odvodnja, telekomunikacija, energetska i druga
infrastruktura koja služi svim stanovnicima i poduzetnicima koji se njome svakodnevno služe.
Ona je temelj za kvalitetno funkcioniranje JLS-a prema gospodarskim, ekološkim i socijalnim
kriterijima. Neizostavni je dio svake strategije razvoja.
Povećanje kvalitete komunalne infrastrukture usmjerilo bi se prema onim
energentima koji će osigurati nesmetano i kvalitetno zadovoljavanje gospodarskih, ali i svih
potreba građana. U tom pogledu se ističe sustav opskrbe vodom. Cestovna mreža dijeli se na
županijske, lokalne i nerazvrstane ceste koje su u velikoj većini održavane, ali potpuno ne
zadovoljavaju sigurnosne uvjete prometa.
Osnovni problem i cilj za nadolazeće razdoblje je izgradnja sustava sanitarne
kanalizacije u svim naseljima općine te pokretanje izrade studije odvodnje površinskih i
oborinskih voda s konceptom dugoročnog razvoja i izradom smjernica za projektiranje,
upravljanje i održavanje sustava.

PRIORITET 1.2. – Razvoj društvene infrastrukture
Ova smjernica razvoja obuhvaća spektar društvenih potreba kao što su obrazovanje,
kultura, zdravstvo i socijalna skrb te sport i rekreacija.
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U razmatranju strateškog razvojnog programa Općine Stupnik potrebno je pažnju
posvetiti institucijama društvenih djelatnosti. Pod tim se podrazumijeva status i razvoj
obrazovanja, kulturnih vrijednosti, objekata i institucije koje svojim djelovanjem i
postojanjem promiču sportski život lokalne jedinice, sustav zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi, sustav vatrogasne zaštite itd.
Obrazovanje stanovništva je proces koji se ne događa spontano. U njega je potrebno
ulagati, a pri tome rezultate ne očekivati odmah. Rezultati se mogu pojavljivati tek nakon
određenog razdoblja. Obrazovanje se odnosi na predškolstvo i osnovno školstvo.
Predškolstvo i osnovno školstvo je u domeni JLS-a i županije. Sustavi i institucije obrazovanja,
zdravstvene zaštite i socijalne skrbi zahtijevaju poseban tretman.

CILJ 2: RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE
Pokretanje seoskog i eko turizma postalo je trend u kontinentalnim dijelovima
Hrvatske te se u tom sektoru turizma otvaraju mnoge mogućnosti koje područje Općina
Stupnik može iskoristiti posebice zbog blizine grada Zagreba.
Strateški cilj razvoj turističke ponude ima za prioritet:
•

Razvoj turizma

PRIORITET 2.1. – Razvoj turizma
U Općini Stupnik postoji potencijal za razvoj ruralnog, tradicionalnog, lovnog i eko
turizma. U posljednjih nekoliko godina trend opadanja poljoprivredne proizvodnje, pogotovo
stočarske, dolazi do velikog izražaja.
Potencijali razvoja i obnavljanja gospodarske djelatnosti u prenamjeni prema
ruralnom, tradicionalnom i eko turizmu postoje, ali moraju se stvoriti preduvjeti i osigurati
plasman turističkog proizvoda, te će svoja djelovanja usmjeriti na suradnju s razvojnim
institucijama Republike Hrvatske
Općina Stupnik prema svojem prirodnim potencijalima ima priliku razviti slijedeće
vrste turizma: turizam na seoskim gospodarstvima, lovni turizam, ribolovni turizam, eko
turizam, ciklo turizam te promatranje biljnog i životinjskog svijeta.
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6. MJERE RAZVOJA OPĆINE
STUPNIK
Kroz radionice i komunikaciju sa izrađivačem strategije prikupljene su željene mjere
razvoja Općine Stupnik. U proces donošenja mjera bili su uključeni predstavnici lokalne
vlasti, predstavnici udruga, civilnog društva i poduzetnika, sa ciljem obuhvaćanja kompletnog
spektra potrebnog razvoja.
Kako bi strateški razvojni program Općine Stupnik uistinu zaživio i ostvario sve svoje
zadane ciljeve, neophodno je odrediti konkretno razrađene mjere provedbe razvojnih
planova u djelo. Upravo su mjere razvoja ključni sastavni dio strateškog razvojnog programa
jedinice lokalne samouprave. One predstavljaju provođenje strategije, tj. ciljeva i prioriteta u
pojedinoj jedinici lokalne samouprave. Bez njih planirani razvoj ne bi imao konkretno
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uporište te se u konačnici ne bi niti ostvario. Mjera razvoja u praktičnom smislu predstavlja
projekt ili skupinu projekata koje je potrebno provesti kako bi se određeni cilj ostvario. U
piramidalnoj strukturi razvoja, mjere su uz popis pojedinačnih projekata, jedini opipljivi i u
konačnici vidljivi dio strategije razvoja pojedine JLS.
Održivi razvoj temeljna je razvojna koncepcija na čijim načelima je potrebno planirati
budući razvoj Općine Stupnik. Stoga je potrebno osigurati stalnu promociju koncepcije
održivog razvoja, te educiranje i informiranje svih subjekata o važnosti primjene ovih načela i
društveno odgovornog ponašanja. Održivi razvoj treba postati nova sintagma koja povezuje
ciljeve boljeg gospodarskog rasta i razvoja i poboljšanje kvalitete okoliša. Nužno je, dakle,
primjenjivati koncepciju održivog razvoja, čije glavno načelo glasi da gospodarski napredak,
društveni napredak i razborito upravljanje prirodnim bogatstvom moraju ići i razvijati se
usporedo. To zahtijeva primjenu novih tehnologija, uvođenje zamjene za resurse koji utječu
neposredno ili posredno na degradaciju okoliša i uvođenje tržišta ekoloških i drugih dobara.
Potrebno je razmatrati strategije kako razvoj učiniti održivim. Koncepcija održivog razvoja ne
smatra svaki oblik razvoja prihvatljivim i dugoročno korisnim. Održivost nije moguće dostići u
kratkom vremenu, već je potrebno poduzimati aktivnosti koje će dugoročno dovesti do
‘novog’ razvoja, temeljenog na načelima održivosti, kako na razini Grada, tako i na razini
poduzeća (korporacije). Svi poslovni subjekti u svoje strateške planove trebaju uključiti
ciljeve usklađene s koncepcijom održivosti.
Mjere razvoja sadržane su u pojedinim ciljevima i prioritetima razvoja općine.
Konkretno, u Općini Stupnik na radnim skupinama su definirana dva strateška cilja prema
kojima se treba odvijati razvoj.

6.1. Razvojne smjernice
Da bi se ostvario gospodarski napredak potrebno je uskladiti nekoliko bitnih
elemenata. Od tih elementa najvažniji su financijski, ljudski, prostorni resursi i resurs
vremena pa je stoga potrebno uskladiti slijedeće čimbenike kako bi se ostvario gospodarski
napredak:
•
•
•
•
•

sva dostupna financijska sredstva iz raspoloživih izvora
postojeću strukturu ljudskih potencijala s naglaskom na privlačenje i povratak
obrazovanog kadra
očuvani prostor u svrhu ostvarenja zacrtanih ciljeva razvoja i na kraju
ograničeni resurs vremena odnosno njegova iskorištenja.
u svim razvojnim projektima i programima naglasak staviti na načela održivog razvoja
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U svrhu ostvarenja vizije i zadanih ciljeva Općina Stupnik slijediti će ove smjernice:
•

Infrastruktura će se izgraditi u suradnji s ostalim institucijama kao što su Hrvatske
vode, Županijske ceste, Zagrebačka županija i ostali.

•

Sredstva koja će nedostajati za dovršetak infrastrukture očekuje se ishoditi kroz EU
fondove. U tom cilju nastavit će se pravovremeno pripremati projekte i projektnu
dokumentaciju te rješavati imovinsko pravne odnose kako bi bili spremni za aplikaciju
sredstava.

U svrhu ostvarenja vizije i zadanih ciljeva Općina Stupnik nastojati će se maksimalno:
•

•
•
•

•

iskoristiti sredstva iz fondova EU u svrhu željenog razvitka malog i srednjeg
poduzetništva, poljoprivrede i turizma te podizanja životnog standarda njegovih
stanovnika.
poboljšati uvjete školovanja djece
usmjerit će se veliki napori u zaštitu i očuvanje okoliša kroz projekte izgradnje sustava
sanitarne kanalizacije
Općina Stupnik treba ulagače koji će se usmjeriti na:
o Projekte u radnoj zoni
o Očuvanje i unaprjeđenje okoliša
o Razvijanju tradicionalnih, seoskih i eko oblika turizma
o Zapošljavanje domaćeg kadra
o Doprinos društvenom razvitku JLS
Općina Stupnik će uložiti značajne napore na kreiranje načina komunikacije sa svojim
građanima i poduzetnicima

Ovako određena razvojna politika konkretizirat će se mjerama koje treba poduzeti do 2020.
godine.
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6.2. Operativni planovi / popis mjera razvoja Općine Stupnik

STRATEŠKI CILJ 1
Prioritet 1
Mjera 1.1.1.
Mjera 1.1.2.
Mjera 1.1.3.
Prioritet 2
Mjera 1.2.1.
Mjera 1.2.2.
Mjera 1.2.3.

PODIZANJE RAZINE KVALITETE ŽIVOTA I ZAŠTITA OKOLIŠA
Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture
Razvoj infrastrukture na ruralnim područjima
Izgradnja i modernizacija prometnica
Izgradnja i uređenje javnih površina
Razvoj društvene infrastrukture
Izgradnja, obnova i opremanje objekata u sustavu odgoja i obrazovanja
Razvoj sporta i sportske infrastrukture
Unaprjeđenje razine urbaniteta naselja
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Mjera 1.2.4.

Očuvanje kulturne baštine

STRATEŠKI CILJ 2
Prioritet1
Mjera 2.1.1.

RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE
Razvoj turizma
Unaprjeđenje turističke ponude

6.3. Popis pojedinačnih projekata razvoja Općine Stupnik
Razvojni projekti utvrđeni tijekom izrade i realizacije „Strateškog razvojnog programa
Općine Stupnik (2015. – 2020.) su bili:
1.
2.
3.
4.

Izgradnja sanitarne kanalizacije i priključaka -projekt Gornji Stupnik I.
Izgradnja sanitarne kanalizacije i priključaka - projekt Gornji Stupnik II.
Izgradnja sanitarne kanalizacije i priključaka – projekt Gornji Stupnik III.
Izgradnja sanitarne kanalizacije sa crpnom stanicom, tlačnim vodom i priključcima projekt Donji Stupnik I.
5. Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije – podsustav naselja Donji Stupnik
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6. Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije – podsustav naselja Stupnički Obrež
7. Modernizacija javne rasvjete
8. Razvoj širokopojasnog pristupa internetu
9. Implementacija GIS sustava (Geografskog informacijskog sustava)
10. Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta sa nogostupima
11. Rekonstrukcija dijela Gospodarske ulice u Donjem Stupniku
12. Rekonstrukcija ulice Hrastina u naselju Donji Stupnik
13. Uređenje trga Gornji Stupnik
14. Izgradnja Osnovne škole sa multifunkcionalnom dvoranom
15. Izgradnja dječjeg vrtića
16. Izgradnja sportskog centra
17. Uređenje rekreativne zone uz jezero Jakšina i Skupnica
18. Izgradnja groblja u naselju Gornji Stupnik
19. Uređenje DVD-a Stupnik
20. Uređenje Ribičkog doma
21. Uređenje Lovačke kuće
22. Restauracija kapele Svetog Benedikta
23. Uređenje tematskih pješačkih i biciklističkih staza

6.4. Popis projekata razvoja Općine Stupnik prema fazama izvodljivosti
PROJEKT

FAZA

Izgradnja sanitarne kanalizacije i priključaka -projekt Gornji
Stupnik I.
Izgradnja sanitarne kanalizacije i priključaka - projekt Gornji
Stupnik II.
Izgradnja sanitarne kanalizacije i priključaka – projekt Gornji
Stupnik III.
Izgradnja sanitarne kanalizacije sa crpnom stanicom, tlačnim

U provedbi
U provedbi
U provedbi
U provedbi
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vodom i priključcima - projekt Donji Stupnik I.
Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije – podsustav naselja
Donji Stupnik
Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije – podsustav naselja
Stupnički Obrež
Modernizacija javne rasvjete
Razvoj širokopojasnog pristupa internetu
Implementacija GIS sustava (Geografskog informacijskog
sustava)
Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta sa
nogostupima
Rekonstrukcija dijela Gospodarske ulice u Donjem Stupniku
Rekonstrukcija ulice Hrastina u naselju Donji Stupnik
Uređenje trga Gornji Stupnik
Izgradnja Osnovne škole sa multifunkcionalnom dvoranom
Izgradnja dječjeg vrtića
Izgradnja sportskog centra
Uređenje rekreativne zone uz jezero Jakšina i Skupnica
Izgradnja groblja u naselju Gornji Stupnik
Uređenje DVD-a Stupnik
Uređenje Ribičkog doma
Uređenje Lovačke kuće
Restauracija kapele Svetog Benedikta
Uređenje tematskih pješačkih i biciklističkih staza

Projektna ideja
Projektna ideja
Projektna dokumentacija
Projektna dokumentacija
Projektna ideja
Projektna ideja
Projektna ideja
Projektna ideja
Projektna ideja
Projektna ideja
Projektna ideja
Projektna ideja
Projektna ideja
Projektna ideja
Projektna ideja
Projektna ideja
Projektna ideja
Projektna ideja
Projektna ideja

6.5. Popis projekata razvoja Općine Stupnik

Obrazac projekta – razrada projektnog prijedloga

1.

Naziv projekta
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2.

Nositelj

3.

Cilj

4.

Prioritet

5.

Mjera

6.

Opis projekta

Lokacija
Faza
Vrsta
Kategorija stanovništva
7.

Odgovorne institucije

8.

Odgovorna osoba JLS

9.

Razdoblje provedbe

10. Rokovi

Početak:

Završetak:

11. Ukupan proračun projekta
12. Izvori financiranja

U daljnjem tekstu opisana je struktura obrazaca razvojnih projekata. Dana su
objašnjenja radi lakšeg praćenja dokumenta, izbjegavanja nesporazuma i snalaženja u
pojedinim razvojnim mjerama.
Naziv razvojnog projekta prikazuje osnovno značenje projekta razvoja sa poveznicom na
Strateškom razvojnom programu.
Nositelj projekta definira provedbeno tijelo ili investitora u projektu.
Cilj - svaka strategija razvoja sadrži strateške ciljeve. Izrađuju se na radnim skupinama na
kojima se i u konačnici definiraju. U praksi, strategija razvoja sadrži od tri do pet ciljeva.
Važno je utvrditi kojem cilju pripada pojedina mjera.
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Prioritet - svaki pojedini cilj unutar sebe ima razrađene prioritete. Kao i ciljevi, svaki prioritet
se utvrđuje na radnim skupinama na kojima sudjeluju lokalni stručnjaci iz pojedinih područja.
U pravilu se utvrđuju dva do četiri prioriteta unutar pojedinog cilja.
Opis projekta - opis mjere prikazuje točno određenu lokaciju na kojoj se mjera izvodi, fazu u
kojoj se nalazi te kategoriju stanovništva koja će u najvećoj mjeri imati koristi od projekta.
Također, opisom je riješena dvojba radi li se o izradi dokumentacije (razvojna strategija
određene gospodarske grane) ili o izgradnji i sanaciji određenih objekata.
Odgovorne institucije - različite razvojne mjere zahtijevaju različite odgovorne institucije.
Utvrđivanjem odgovorne institucije onemogućuje se prebacivanje odgovornosti s jedne
institucije na drugu ukoliko dođe do zastoja u realizaciji projekta.
Odgovorna osoba u JLS - S obzirom da se razvojne mjere realiziraju na području pojedine JLS
potrebno je utvrditi pojedince koji bi bili odgovorni za praćenje i nadgledanje realizacije
razvojne mjere.
Razdoblje provedbe - razdobljem provedbe okvirno se definira potrebno vrijeme za
provedbu određene mjere razvoja. Potrebno vrijeme je nužno dobro isplanirati prvenstveno
zbog donošenja proračunskog okvira. Dobro utvrđeno vrijeme provedbe uvelike olakšava
planiranje ostalih razvojnih aktivnosti.
Rokovi pokazuju najpovoljniji vremenski okvir u kojemu se mjera treba ostvariti.
Najpovoljniji vremenski okvir znači balansiranje mogućnosti financiranja, vremenskih prilika i
ostalih čimbenika i koji mogu utjecati na izvedbu projekta.
Ukupan proračun mjere pokazuje cjelokupan iznos koji treba uložiti. Ukazuje na potrebu
potrage za dodatnim izvorima financiranja ukoliko se razvojna mjera ne može financirati iz
jednog izvora.
Očekivani iznosi financiranja prikazuju iz kojih se sredstava financira određena mjera. Ova
stavka je važna odgovornim osobama i institucijama kako bi u određenom trenutku znali,
ukoliko dođe do zastoja u realizaciji, kome se obratiti s pitanjem vezanim za financiranje
projekta.
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1.

Naziv projekta

2.

Nositelj

Izgradnja sanitarne kanalizacije i priključaka projekt Gornji Stupnik I.
Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture

5.

Mjera

Razvoj infrastrukture na ruralnim područjima

6.

Opis projekta

Izgradnjom kanalizacijskih cjevovoda osigurat će se
odvodnja sanitarnih otpadnih voda, spriječiti će se
zagađivanje naselja i zaštitit će se podzemne vode od
zagađenja. Ukupna duljina 3,9 km

Lokacija

Faza

Dio naselja Gornji Stupnik - ulice Selište, Pavlovićka,
Cvjetna, Lipovac, Sv. Benedikta dio, D. Novaka,
Voćarska, Trgovenska, Horvatinci
U provedbi

Vrsta

Izgradnja

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

5 godina

10. Rokovi

Početak:

2016.

11. Ukupan proračun projekta

6.800.000,00 kn

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2020.

Zagrebačka županija
Hrvatske vode
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

2.

Nositelj

Izgradnja sanitarne kanalizacije i priključaka projekt Gornji Stupnik II.
Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture

5.

Mjera

Razvoj infrastrukture na ruralnim područjima

6.

Opis projekta

Izgradnjom kanalizacijskih cjevovoda osigurat će se
odvodnja sanitarnih otpadnih voda spriječiti će se
zagađivanje naselja i zaštitit će se podzemne vode od
zagađenja. Ukupna duljina 7,5 km

Lokacija

Faza

Dio naselja Gornji Stupnik-ulice Sv. Benedikta dio sa
odvojcima, Vernička, Runtasi, Medcestama,
Domovićev brijeg dio i odvojak, Mjadačka, Jugova,
Katrići, Ktričeki, Kovačićko, Domovićeva, Kobasova,
Lopuhi, Sv. Florijana
U provedbi

Vrsta

Izgradnja

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

5 godina

10. Rokovi

Početak:

2016.

11. Ukupan proračun projekta

12.800.000,00 kn

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2020.

Zagrebačka županija
Hrvatske vode
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

2.

Nositelj

Izgradnja sanitarne kanalizacije i priključaka –
projekt Gornji Stupnik III.
Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture

5.

Mjera

Razvoj infrastrukture na ruralnim područjima

6.

Opis projekta

Izgradnjom kanalizacijskih cjevovoda osigurat će se
odvodnja sanitarnih otpadnih voda, spriječiti će se
zagađivanje naselja i zaštitit će se podzemne vode od
zagađenja. Ukupna duljina 1,6 km

Lokacija
Faza

Dio naselja Gornji Stupnik – Gorenska, Trdakova,
Domovićev brijeg dio, Prudnice
U provedbi

Vrsta

Izgradnja

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

5 godina

10. Rokovi

Početak:

2016.

11. Ukupan proračun projekta

2.800.000,00 kn

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2020.

Zagrebačka županija
Hrvatske vode
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

2.

Nositelj

Izgradnja sanitarne kanalizacije sa crpnom stanicom,
tlačnim vodom i priključcima - projekt Donji Stupnik
I.
Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture

5.

Mjera

Razvoj infrastrukture na ruralnim područjima

6.

Opis projekta

Faza

Izgradnjom kanalizacijskih cjevovoda osigurat će se
odvodnja sanitarnih otpadnih voda u Ulici Sv.
Benedikta od ''Čepa'' do Gospodarske ulice, spriječiti
će se zagađivanje naselja i zaštitit će se podzemne
vode od zagađenja. Ukupne duljine 1,2 km
Dio naselja Donji Stupnik - Ulica Sv. Benedikta od
''Čepa'' do Gospodarske ulice
U provedbi

Vrsta

Izgradnja

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

5 godina

Lokacija

10. Rokovi

Početak:

2016.

11. Ukupan proračun projekta

3.300.000,00 kn

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2020.

Zagrebačka županija
Hrvatske vode
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

2.

Nositelj

Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije – podsustav
naselja Donji Stupnik
Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture

5.

Mjera

Razvoj infrastrukture na ruralnim područjima

6.

Opis projekta

Izgradnjom kanalizacijskih cjevovoda osigurat će se
odvodnja sanitarnih otpadnih voda u dijelu naselja,
spriječiti će se zagađivanje naselja i zaštitit će se
podzemne vode od zagađenja. Ukupna duljina 7,1 km

Lokacija

Dio naselja Donji Stupnik

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Izgradnja

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

5 godina

10. Rokovi

Početak:

2017.

11. Ukupan proračun projekta

15.300.000,00 kn

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2021.

Zagrebačka županija
Hrvatske vode
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

2.

Nositelj

Izrgradnja sustava sanitarne kanalizacije – podsustav
naselja Stupnički Obrež
Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture

5.

Mjera

Razvoj infrastrukture na ruralnim područjima

6.

Opis projekta

Izgradnjom kanalizacijskih cjevovoda osigurat će se
odvodnja sanitarnih otpadnih voda u dijelu naselja,
spriječiti će se zagađivanje naselja i zaštitit će se
podzemne vode od zagađenja. Ukupna duljina 2,9 km

Lokacija

Dio naselja Stupnički Obrež

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Izgradnja

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

5 godina

10. Rokovi

Početak:

2018.

11. Ukupan proračun projekta

4.300.000,00 kn

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2022.

Zagrebačka županija
Hrvatske vode
EU fondovi

STRATEŠKI RAZVOJNI
PROGRAM
OPĆINE STUPNIK

78

1.

Naziv projekta

Modernizacija javne rasvjete

2.

Nositelj

Zagrebačka županija i Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture

5.

Mjera

Razvoj infrastrukture na ruralnim područjima

Opis projekta

Projektom se pokreću energetske i troškovne uštede
rekonstrukcijom i gradnjom sustava javne rasvjete. Na
temelju energetskog pregleda sustava javne rasvjete
u svrhu definiranja obuhvata izrade Glavnog projekta
izgradnje nove rasvjete (obuhvata do 5% novih
svjetiljki u odnosu na broj postojećih svjetiljki) te
potencijalnih obuhvata za ESCO uslugu modernizacije
sustava postojeće rasvjete. Prema dostupnim
podacima nije poznat proračun projekta za Općinu
Stupnik.

Lokacija

Općina Stupnik

Faza

Projektna dokumentacija

Vrsta

Izgradnja i opremanje

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Zagrebačka županija i Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

6 godina

6.

10. Rokovi

Početak:

11. Ukupan proračun projekta

-

12. Izvori financiranja

EU fondovi

2015.

Završetak:

2020.

Zagrebačka županija
HEP
Općina Stupnik
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1.

Naziv projekta

Razvoj širokopojasnog pristupa internetu

2.

Nositelj

Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture

5.

Mjera

Razvoj infrastrukture na ruralnim područjima

Opis projekta

Cilj projekta je provođenje širokopojasnog interneta
kroz sva naselja Općine Stupnik kako bi se svima
stanovnicima omogućio pristup širokopojasnom
internetu. Projekt se provodi na nacionalnoj razini i
prema dostupnim podacima nije poznat proračun
projekta za Općinu Stupnik.

Lokacija

Općina Stupnik

Faza

Projektna dokumentacija

Vrsta

Izgradnja i opremanje

Kategorija stanovništva

Svi

6.

7.

Odgovorne institucije

8.

Odgovorna osoba JLS

Općina Stupniuk, Zagrebačka županija, Ministarstvo
pomorstva, prometa i infrastrukture, HAKOM
Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

6 godina

10. Rokovi

Početak:

11. Ukupan proračun projekta

-

12. Izvori financiranja

EU fondovi

2015.

Završetak:

2020.

Zagrebačka županija
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
HAKOM
Općina Stupnik
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1.

Naziv projekta

2.

Nositelj

Implementacija GIS sustava (Geografskog
informacijskog sustava)
Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture

5.

Mjera

Razvoj infrastrukture na ruralnim područjima

6.

Opis projekta

Jedan od najnovijih trendova u procesu digitalizacije u
lokalnim samoupravama i njihovim odjelima je rastuća
uporaba softverskih rješenja baziranih na oblaku (tzv.
cloud computing tehnologija) koja poboljšava
funkcionalnost u mnogim segmentima te poboljšava
učinkovitost i koordinaciju između korisnika te
osigurava transparentnost uz značajan angažman
javnosti.
GIS cloud predstavlja kombinaciju usluga i alata kojim
se zaokružuje potreba jedinica lokalne samouprave za
efikasnijim upravljanjem svih prostornih podataka što
treba dovesti do optimizacije poslovanja i bolje
organizacije svih ključnih podataka.
Sustav zadovoljava korištenje unutar same
organizacije te prema trećim stranama i javnosti.
Rješenje je u potpunosti u „oblaku“ i jednostavno za
korištenje što omogućava brzu uspostavu usluge bez
potrebe za dodatnim ulaganjem u tehničku opremu
(hardwer) i specijalizirano osoblje koje opslužuje
sustav.
Od sustava se očekuju slijedeće funkcionalnosti koje je
moguće nadograđivati sa razvojem tehnologije:
- Organizacija prostornih podataka i
dokumenata
- Upravljanje imovinom i infrastrukturom
- Upravljanje komunalnim uslugama
- Organizacija i praćenje svih terenskih
aktivnosti
- Transparentna objava podataka prema trećim
stranama i/ili javnosti
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-

Pristup svim podacima u skladu sa ovlastima
bilo putem weba, tableta, mobilnih uređaja
odnosno druge tehnološke opreme

Projektom se predviđa i implementacija sustava i
inicijalno postavljanje prostornih podataka te
edukacija korisnika.
Kako se radi o iznimno širokom području primjene koji
se kontinuirano nadograđuje ovim projektom se
predviđa njegova implementacija u osnovnom opsegu
koja se ima definirati projektnim zadatkom.
Pojednostavljena definicija GISa:
Geografski informacijski sustav (GIS) je sustav za
upravljanje prostornim podacima i osobinama
pridruženih njima. U najstrožem smislu to je računalni
sustav sposoban za integriranje, spremanje,
uređivanje, analiziranje i prikazivanje geografskih
informacija. U općenitijem smislu GIS je oruđe
"pametne karte" koje dopušta korisnicima stvaranje
interaktivnih upitnika (istraživanja koja stvara
korisnik), analiziranje prostornih informacija i
uređivanje podataka.
Tehnologija geografskog informacijskog sustava može
se koristiti za znanstvena istraživanja, upravljanje
resursima, imovinsko upravljanje, planiranje
razvoja, kartografiju i planiranje puta. GIS bi na
primjer mogao dopuštati planerima u slučaju
opasnosti da lako izračunaju vrijeme potrebno za
odgovor u slučaju prirodne katastrofe ili bi se pak
mogao koristiti za pronalaženje vodnih resursa koje
trebaju zaštitu od onečišćenja, i sl.
Lokacija

Općina Stupnik

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Software

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

3 godine

10. Rokovi

Početak:

2017

Završetak:

2019
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11. Ukupan proračun projekta

400.000,00 kn

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik
EU fondovi
Zagrebačka županija

1.

Naziv projekta

2.

Nositelj

Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta
sa nogostupima
Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj i unapređenje infrastrukture

5.

Mjera

Izgradnja i modernizacija prometnica

6.

Opis projekta

Rekonstrukcija i modernizacija postojećih i izgradnja
novih nerazvrstanih cesta te izgradnja nogostupa na
županijskim i lokalnim cestama

Lokacija

Gornji Stupnik, Donji Stupnik i Stupnički Obrež

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Izgradnja

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

11 godina

10. Rokovi

Početak:

2017

11. Ukupan proračun projekta

20.000.000,00 kn

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2027

Zagrebačka županija
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

2.

Nositelj

Rekonstrukcija dijela Gospodarske ulice u Donjem
Stupniku
Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj i unapređenje infrastrukture

5.

Mjera

Izgradnja i modernizacija prometnica

6.

Opis projekta

Lokacija

Rekonstrukcija dijela Gospodarske ulice u Donjem
Stupniku od raskrižja sa ulicom Sv. Benedikta do
raskrižja sa Topoljskom ulicom sa izgradnjom javne
rasvjete, oborinske odvodnje i nogostupom. Ukupna
duljina 560 m
Donji Stupnik

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Izgradnja i opremanje

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

4 godine

10. Rokovi

Početak:

2017.

11. Ukupan proračun projekta

4.000.000,00 kn

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2020.

Zagrebačka županija
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

Rekonstrukcija Ulice Hrastina u naselju Donji Stupnik

2.

Nositelj

Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj i unapređenje infrastrukture

5.

Mjera

Izgradnja i modernizacija prometnica

6.

Opis projekta

Lokacija

Rekonstrukcija ulice Hrastina u Donjem Stupniku od
raskrižja sa Donostupničkom ulicom da raskrižja sa
Drobilinom ulicom, sa izgradnjom javne rasvjete,
oborinske odvodnje i nogostupom. Ukupna duljina
780 m
Donji Stupnik

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Izgradnja i opremanje

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

4 godine

10. Rokovi

Početak:

2016.

11. Ukupan proračun projekta

5.000.000,00 kn

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2019.

Zagrebačka županija
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

Uređenje trga Gornji Stupnik

2.

Nositelj

Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj i unapređenje infrastrukture

5.

Mjera

Izgradnja i uređenje javnih površina

6.

Opis projekta

Rekonstrukcija i uređenje trga u naselju Gornji
Stupnik.

Lokacija

Gornji Stupnik

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Izgradnja i opremanje

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

5 godina

10. Rokovi

Početak:

2018.

11. Ukupan proračun projekta

4.000.000,00 kn

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2022.

Zagrebačka županija
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

2.

Nositelj

3.

Cilj

Izgradnja Osnovne škole sa multifunkconalnom
dvoranom
Općina Stupnik, Zagrebačka županija, Ministarstvo
obrazovanja, Ministarstvo regionalnog razvoja
Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj društvene infrastrukture

5.

Mjera

6.

Opis projekta

Lokacija

Izgradnja, obnova i opremanje objekata u sustavu
odgoja i obrazovanja
Izgradnjom škole omogućit će se bolji uvjeti osnovnog
obrazovanja djece, smanjit će se vrijeme putovanja u
školu, pri ćemu će se povećati sigurnost djece.
Multifunkcionalna dvorana omogućiti će bavljenje
dodatnim aktivnostima (sport, kultura - zbor, dramske
sekcije, folklor literalne sekcije i sl)
Općina Stupnik

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Izgradnja i opremanje

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

6 godina

10. Rokovi

Početak:

2016.

11. Ukupan proračun projekta

30.000.000,00 kn

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2021.

Zagrebačka županija
EU fondovi
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
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1.

Naziv projekta

Izgradnja dječjeg vrtića

2.

Nositelj

Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj društvene infrastrukture

5.

Mjera

6.

Opis projekta

Izgradnja, obnova i opremanje objekata u sustavu
odgoja i obrazovanja
Izgradnjom vrtića omogućit će se bolji uvjeti boravka
djece i predškolskog odgoja.

Lokacija

Gornji Stupnik

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Izgradnja i opremanje

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

6 godina

10. Rokovi

Početak:

2016.

11. Ukupan proračun projekta

7.500.000,00 kn

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2021.

Zagrebačka županija
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

Izgradnja sportskog centra

2.

Nositelj

Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj društvene infrastrukture

5.

Mjera

Razvoj sporta i sportske infrastrukture

6.

Opis projekta

Izgradnja objekta sa svlačionicama, društvenim i
sportskim sadržajima koji će unaprijediti uvjete
bavljenja sportom

Lokacija

Donji Stupnik (sportski teren N.K. Stupnik)

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Izgradnja i opremanje

Kategorija stanovništva

Djeca i mladež, rekreativci i sportaši

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

5 godina

10. Rokovi

Početak:

2017

11. Ukupan proračun projekta

4.000.000,00 kn

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2021

Zagrebačka županija
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

2.

Nositelj

Uređenje rekreativne zone uz jezero Jakšina i
Skupnica
Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj društvene infrastrukture

5.

Mjera

Razvoj sporta i sportske infrastrukture

6.

Opis projekta

Uređenje sportsko-rekreacijskog centra uz Jezero
Jakšina i Skupnica

Lokacija

Gornji Stupnik

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Uređenje

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

5 godina

10. Rokovi

Početak:

2019

11. Ukupan proračun projekta

-

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2023

Zagrebačka županija
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

Izgradnja groblja

2.

Nositelj

Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj društvene infrastrukture

5.

Mjera

Unaprjeđenje razine urbaniteta naselja

6.

Opis projekta

Izgradnja groblja u naselju Gornji Stupnik

Lokacija

Gornji Stupnik

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Izgradnja

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

11 godina

10. Rokovi

Početak:

2017

11. Ukupan proračun projekta

7.500.000,00 kn

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2027

Zagrebačka županija
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

Uređenje DVD-a Stupnik

2.

Nositelj

Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj društvene infrastrukture

5.

Mjera

Unaprjeđenje razine urbaniteta naselja

6.

Opis projekta

Uređenje i opremanje objekta Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Stupnik u naselju Gornji Stupnik.

Lokacija

Gornji Stupnik

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Uređenje i opremanje

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

6 godina

10. Rokovi

Početak:

2017

11. Ukupan proračun projekta

400.000,00

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2022

Zagrebačka županija
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

Uređenje Ribičkog doma

2.

Nositelj

Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj društvene infrastrukture

5.

Mjera

Unaprjeđenje razine urbaniteta naselja

6.

Opis projekta

Uređenje i opremanje objekta Ribičkog doma u
Gornjem Stupniku.

Lokacija

Gornji Stupnik

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Uređenje i opremanje

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

5 godina

10. Rokovi

Početak:

2018

11. Ukupan proračun projekta

-

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2022

Zagrebačka županija
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

Uređenje Lovačke kuće

2.

Nositelj

Općina Stupnik

3.

Cilj

Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj društvene infrastrukture

5.

Mjera

Unaprjeđenje razine urbaniteta naselja

6.

Opis projekta

Uređenje i opremanje objekta Lovačke kuće u
Gornjem Stupniku.

Lokacija

Gornji Stupnik

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Uređenje i opremanje

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

5 godina

10. Rokovi

Početak:

2018

11. Ukupan proračun projekta

-

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2022

Zagrebačka županija
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

Restauracija kapele Svetog Benedikta

2.

Nositelj

3.

Cilj

Općina Stupnik, RKT župa Sv. Ivan Nepomuk Stupnik Lučko
Podizanje razine kvalitete života

4.

Prioritet

Razvoj društvene infrastrukture

5.

Mjera

Očuvanje kulturne baštine

6.

Opis projekta

Restauracija kapele Svetog Benedika u naselju Donji
Stupnik.

Lokacija

Donji Stupnik

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Restauracija

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

8.

Odgovorna osoba JLS

Općina Stupnik , RKT župa Sv. Ivan Nepomuk Stupnik Lučko
Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

5 godina

10. Rokovi

Početak:

2018

11. Ukupan proračun projekta

-

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2022

RKT župa Sv. Ivan Nepomuk Stupnik - Lučko
Zagrebačka županija
EU fondovi
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1.

Naziv projekta

Uređenje tematskih pješačkih i biciklističkih staza

2.

Nositelj

Općina Stupnik

3.

Cilj

Razvoj turističke ponude

4.

Prioritet

Razvoj turizma

5.

Mjera

Unaprjeđenje turističke ponude

6.

Opis projekta

Uređenje pješačke staze oko jezera Jakšina i
biciklističke staze uz kanal Treblenka s ciljem
povećanja turističke ponude na području općine.

Lokacija

Gornji i Donji Stupnik

Faza

Projektna ideja

Vrsta

Izgradnja i opremanje

Kategorija stanovništva

Svi

7.

Odgovorne institucije

Općina Stupnik

8.

Odgovorna osoba JLS

Načelnik

9.

Razdoblje provedbe

5 godina

10. Rokovi

Početak:

2018

11. Ukupan proračun projekta

-

12. Izvori financiranja

Općina Stupnik

Završetak:

2022

Zagrebačka županija
EU fondovi

STRATEŠKI RAZVOJNI
PROGRAM
OPĆINE STUPNIK

96

STRATEŠKI RAZVOJNI
PROGRAM
OPĆINE STUPNIK

97

PROVEDBA I
PRAĆENJE
7.

POSTUPAK PRAĆENJA I
AŽURIRANJA
PROVEDBE STRATEŠKOG
RAZVOJNOG PROGRAMA
Upravljanje projektom primjenjuje određene postupke na pokretanje, planiranje,
upravljanje, implementaciju i završavanje pojedinog projekta pokrenutog za postizanje
određenih ciljeva. Upravljanje projektom uključuje tri elementa:
•
•
•

Upravljanje zadacima
Upravljanje resursima
Upravljanje vremenom

Strukture i sredstva upravljanja projektima iznimno su različite. Njihov izbor ovisi o
području, vrsti, veličini i kompleksnosti projekta. Projekt može obuhvaćati jednu ili nekoliko
tisuća osoba. Iz toga proizlazi da struktura upravljanja projektima može odgovarati
jednostavnoj listi zadataka, ali i kompleksnoj organizaciji institucije čija je svrha izvođenje
projekta uz podršku projektnog programa. Područje upravljanja projektima, iako se razvilo iz
tehničkih disciplina, s vremenom je pod utjecajem drugih područja sve više postalo
multidisciplinarno. Upravljanje projektima omogućiti će usklađivanje i optimiziranje:
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organizacije, procesa, ciljeva, vremena, novca, prostora i ljudi. U osnovi, što više znamo o
projektu, možemo njime bolje upravljati.

7.1. Odgovornost za provedbu Strateškog razvojnog programa
Opća i viša odgovornost provedbe ovog programa pripada upravi jedinice lokalne
samouprave i načelniku jedinice lokalne samouprave.

7.1.1. Postupci upravljanja
Institucionalna struktura za upravljanje i provedbu programa je Općina Stupnik. Za
upravljanje i provedbu pojedinih projekata unutar programa zadužena su radna tijela i
projektni timovi te sve ostale institucije koje će imenovati Općina Stupnik po pojedinim
projektima.

7.1.2. Praćenje i ocjenjivanje
Ovaj program podložan je godišnjem praćenju i nadopuni od strane Uprave jedinice
lokalne samouprave i radne skupine koja je formirana u procesu stvaranja plana. Zaključci,
primjedbe i ocijene radne skupine služit će za nadopunu i prilagodbu ovog programa, kao i za
nadzor provođenja programa.

7.1.3. Organizacija i jamčenje tijeka informacija i razmjene informacija
Općina Stupnik jamči razmjenu informacija o provedbi ovog programa i to prema
radnoj skupini putem dogovorenih sastanaka, a prema javnosti putem medija, web stranica i
pojedinačnih sastanaka. Općina Stupnik će putem web stranica objaviti cjeloviti dokument
Strateškog razvojnog programa te će objavljivati zapisnike sa sastanaka radne skupine
periodično po nastajanju.
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8. ZAKLJUČAK
Planiranje razvoja jedna je od najvažnijih pretpostavki za ostvarivanje razvoja
općenito. Kvalitetnim radom prilikom izrade Strateškog razvojnog programa Općine Stupnik i
održavanjem radionica u koje su bili uključeni svi sudionici društva stvoren je dokument koji
će služiti provedbi i praćenju razvoja Općine Stupnik. Primarni zadatak provedbe Strateškog
razvojnog programa je pronalaženje svih mogućnosti realizacije navedenih projekata koji
imaju za cilj ostvarenje prioriteta razvoja putem zadanih mjera. Plan je izrađen za razdoblje
2015 – 2020, te će prema potrebi doživljavati svoju reviziju, a realizacijom ovog Strateškog
razvojnog programa Općine Stupnik biti će ostvarena i vizija koja je zadana prilikom pisanja
Strateškog razvojnog programa Općine Stupnik.
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PRILOZI
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9. PRILOZI
Prilog 1: Strateški ciljevi, prioriteti, mjere razvoja i projekti – rekapitulacija
STRATEŠKI CILJ 1
Prioritet 1
Mjera 1.1.1.

Mjera 1.1.2.

Mjera 1.1.3.
Prioritet 2
Mjera 1.2.1.

Mjera 1.2.2.

Mjera 1.2.3.

PODIZANJE RAZINE KVALITETE ŽIVOTA
Razvoj i unaprjeđenje infrastrukture
Razvoj infrastrukture na ruralnim područjima
• Izgradnja sanitarne kanalizacije i priključaka -projekt Gornji
Stupnik I.
• Izgradnja sanitarne kanalizacije i priključaka - projekt Gornji
Stupnik II.
• Izgradnja sanitarne kanalizacije i priključaka – projekt Gornji
Stupnik III.
• Izgradnja sanitarne kanalizacije sa crpnom stanicom, tlačnim
vodom i priključcima - projekt Donji Stupnik I.
• Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije – podsustav naselja
Donji Stupnik
• Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije – podsustav naselja
Stupnički Obrež
• Modernizacija javne rasvjete
• Razvoj širokopojasnog pristupa internetu
• Implementacija GIS sustava (Geografskog informacijskog
sustava)
Izgradnja i modernizacija prometnica
• Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta sa
nogostupima
• Rekonstrukcija dijela Gospodarske ulice u Donjem Stupniku
• Rekonstrukcija ulice Hrastina u naselju Donji Stupnik
Izgradnja i uređenje javnih površina
• Uređenje trga Gornji Stupnik
Razvoj društvene infrastrukture
Izgradnja, obnova i opremanje objekata u sustavu odgoja i obrazovanja
• Izgradnja Osnovne škole sa multifunkcionalnom dvoranom
• Izgradnja dječjeg vrtića
Razvoj sporta i sportske infrastrukture
• Izgradnja sportskog centra
• Uređenje rekreativne zone uz jezero Jakšina i Skupnica
Unaprjeđenje razine urbaniteta naselja
• Izgradnja groblja
• Uređenje DVD-a Stupnik
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Mjera 1.2.4.

STRATEŠKI CILJ 2
Prioritet 1
Mjera 2.1.1.

• Uređenje Ribičkog doma
• Uređenje Lovačke kuće
Očuvanje kulturne baštine
• Restauracija kapele Svetog Benedikta

RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE
Razvoj turizma
Unaprjeđenje turističke ponude
• Uređenje tematskih pješačkih i biciklističkih staza

STRATEŠKI RAZVOJNI
PROGRAM
OPĆINE STUPNIK

104

Prilog 2: Popis tablica
1. Sudionici radne skupine Strateškog razvojnog programa Općine Stupnik…………..…………............1
2. Struktura prostora Zagrebačke županije………………………………………………………….……….……………. 15
3. Struktura prostora Općine Stupnik…...…………………………………………………………………….….…………. 17
4. Ukupan broj stanovnika prema naseljima Općine Stupnik…….……………………………….….…………… 18
5. Kretanje broja stanovnika Općine Stupnik prema godinama……………………………….…….…………… 18
6. Struktura stanovništva prema starosti i spolu……………………………………………………….…….………….20
7. Struktura stanovništva prema obrazovanju…………………………………………………………………….……… 20
8. Broj poljoprivrednih kućanstava s ukupno raspoloživim zemljište.……………………………….……….. 24
9. Površina korištenog poljoprivrednog i ostalog zemljišta po kategorijama.…………….……….……… 25
10. Pregled stanovništva Općine Stupnik prema zaposlenosti/nezaposlenosti….…......................... 26
11. Pregled zaposlenog stanovništva Općine Stupnik u 2015. godini prema starosti i spolu….….... .26
12. Pregled nezaposlenog stanovništva Općine Stupnik u 2015. godini prema starosti i
spolu………………………………………………………………………………………………………………………………….. .…27
13. Pregled nezaposlenog stanovništva Općine Stupnik do listopada 2016. godine prema starosti i
spolu………………………………………………………………………………………………………..…………...............……27
14. Pregled nezaposlenog stanovništva Općine Stupnik u periodu od 2011. do kolovoza 2016.
godine…………………………………………………………………………………………………………………………….…..….27
15. Stanje proračuna Općine Stupnik od 2014. do 2016. godine.…………………..……….…………………….45
16. Proračun Općine Stupnik za 2016. godinu.……………………………………………………………………………. .45
17. Stanje proračuna za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu.………………………….. 47
18. Operativni planovi/popis mjera razvoja Općine Stupnik…….……………………….…………………..…….. 66
19. Popis projekata Općine Stupnik prema fazama izvodljivosti.………………………….……………………….68
20. Obrazac projekta – razrada projektnog prijedloga.……………………….……………………………………….. 69

Prilog 3: Popis grafikona
1. Kretanje broja stanovnika kroz godine.……………………….………………………………………………………….19
2. Struktura zaposlenih u gospodarskim sektorima.……………………….………..…………………………………21
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10. IZVORI PODATAKA
1. https://www.google.hr/maps/place/Op%C4%87ina+Stupnik
2. http://invest-croatia-zg-county.com/invest-hr/zagreba-ka-upanija/op-ine
3. https://www.google.hr/maps/place/Zagreba%C4%8Dka+%C5%BEupanija/@44.7561497,15.0
958119,8z/data=!4m2!3m1!1s0x47667f5358e7f87b:0x300ad50862bb420
4. http://www.zpuzz.hr/dld/stanje/Izvjesce_o_stanju_u_prostoru_ZagZup_2008_2012.pdf
5. Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine
6. Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2001. godine
7. Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 1991. godine
8. Državni zavod za statistiku, Popis poljoprivrede 2003. godine
9. http://statistika.hzz.hr/statistika.aspx?tipIzvjestaja=1
10. www.stupnik.hr
11. Proračun Općine Stupnik za 2014. godinu
12. Proračun Općine Stupnik za 2015. godinu
13. Proračun Općine Stupnik za 2016. godinu
14. Proračun Općine Stupnik za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu
15. Multimedijska razglednica Zagrebačke županije
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11. IZVORI FOTOGRAFIJA
1. Slika 1: Općina Stupnik; Izvor: Multimedijska razglednica Zagrebačke županije
2. Slika 2: Prometnice i naselja Općine Stupnik ; Izvor: https://www.google.hr/maps/place/
Op%C4%87ina+Stupnik
3. Slika 3: Blizina grada Zagreba od Općine Stupnik; Izvor: https://www.google.hr/maps/place/
Op%C4%87ina+Stupnik
4. Slika 4: Položaj Općine Stupnik u Zagrebačkoj županiji; Izvor: http://invest-croatia-zgcounty.com/invest-hr/zagreba-ka-upanija/op-ine
5. Slika 5: Zgrada Općine Stupnik; Izvor: Multimedijska razglednica Zagrebačke županije
6. Slika 6: Geografski položaj Općine Stupnik; Izvor: http://invest-croatia-zg-county.com/investhr/zagreba-ka-upanija/op-ine
7. Slika 7: Kulturno umjetničko društvo Kraluš; Izvor: www.stupnik.hr
8. Slika 8: Struktura administracije Općine Stupnik
9. Slika 9: Općina Stupnik iz zraka; Izvor: Multimedijska razglednica Zagrebačke županije
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OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Stupnik
za razdoblje od 2015. do 2020. godine

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.
Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja
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