
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, 
zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo 
 
KLASA: 350-01/21-01-01/0001 
URBROJ: 2140-01-04-0401-22-35 
KRAPINA, 03.05.2022. 
 

 
Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19.) (dalje: Zakon), Nositelj izrade – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu 
okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine i odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana, u 
ime stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i donošenja VII. Izmjena i 
dopuna Generalnog urbanističkog lana Grada Krapine (dalje: Plan), izradili su 

 
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 

1. Uvod 
Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine usvojena je na 
sjednici Gradskog vijeće Grada Krapine održanoj 17. ožujka 2022. godine. Navedena Odluka 
objavljena je u „Službenom glasniku Grada Krapine“ broj 1/21. 

Gradonačelnik Grada Krapine donio je 7. travnja 2022. god. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana 
za javnu raspravu (KLASA: 350-01/21-01/0001, URBROJ: 2140/01-04-0401-22-26). 

Sukladno zaključku Gradonačelnika i temeljem članka 81. Zakona, Upravni odjel za prostorno 
uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine proveo je javnu raspravu o 
prijedlogu Plana. 

2. Javna rasprava s javnim izlaganjem 
Nositelj izrade objavio je poziv za javnu raspravu na oglasnoj ploči, u dnevnom tisku „24 sata“ dana 
10. travnja 2022., „Zagorski list“ od 12. travnja 2022. te na web stranicama Grada Krapine 
(www.krapina.hr) i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 
(www.mpgi.gov.hr).  

Posebna obavijest temeljem članka 97. Zakona upućena je na adrese javnopravnih tijela i mjesnih 
odbora Krapina, Podgora Krapinska, Mihaljekov Jarek i Bobovje. 

U objavi je sukladno članku 96. st.4. Zakona navedeno: 

- mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida: javni uvid organiziran je u prostorijama 
Upravnog odjela Grada Krapine, Magistratska 30, svakim danom osim subote i nedjelje od 08,00 
do 14,00 sati, u vrijeme trajanja javne rasprave od 15. do 29. travnja 2022. godine. Uvid u 
prijedlog Izmjena i dopuna GUP- a u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na službenoj web 
stranici Grada Krapine (https.//www.krapina.hr/prostorni-planovi). 

- mjesto i datum javnog izlaganja: 26. travnja 2022. godine s početkom u 13.00 sati u prostoriji 
Gradske vijećnice Grada Krapine, Krapina, Magistratska 30. 

- rok za davanje pisanih očitovanja: cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do  
29. travnja 2022. godine. 

http://www.mpgi.gov.hr/
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Tijekom javne rasprave prijedlog Plana izložen na javnom uvidu sadržavao je sukladno čl. 95. Zakona 
o prostornom uređenju, tekstualni i grafički dio te obrazloženje plana i sažetak za javnost. 

U tijeku javne rasprave održano je Javno izlaganje. Izlaganje je vodio nositelj izrade plana, a 
obrazloženje prijedloga Plana, iznijela je Mirela Ćoradš, dipl.ing.arh. odgovorni voditelj izrade Plana.  
O javnom izlaganju vođen je zapisnik, a sudionici su mogli davali usmene primjedbe i sugestije za 
izradu Nacrta konačnog prijedloga plana.  
Zapisnik s popisom prisutnih na javnom izlaganju sastavni je dio Izvješća.  

3. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi 
1. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Krapini, Magistratska 12, 49000 Krapina, 
2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Matije Gupca 53, 

49210 Zabok, 
3. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 

Zagreb 
4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Službe civilne zaštite Krapina, 

Ul. Ivana Rendića 7, Krapina 
5. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10000 Zagreb, 
6. Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb 
7. AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o., Garićgradska 18, 10000 Zagreb 
8. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-

zagorske županije, Radoboj 8, Radoboj 
9. Županija Krapinsko-zagorska, Upravni odjel za prostorno planiranje, Zaštitu okoliša i 

graditeljstvo, Magistratska 1, Krapina, 
10. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje KZŽ, Krapina, Magistratska 1, 
11. Gradska plinara Krapina, Ul. F. Galovića 7B, 49000 Krapina, 
12. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 

Zagreb, 
13. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 220, 10000 

Zagreb, 
14. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Vodnogospodarska ispostava 

„Krapina-Sutla“, Zagrebačka 13, 49214 Veliko Trgovišće, 
15. Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Zagreb, Vladimira Nazora 7, Zagreb; 
16. Hrvatska elektroprivreda, Sektor za razvoj, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, 
17. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Zabok, Matije Gupca 57, 49210 

Zabok, 
18. Krakom Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Gajeva 20, Krapina, 
19. Krakom d.o.o., Ulica Ljudevita Gaja 20, Krapina, 
20. Plinacro d.o.o. za transport i trgovinu prirodnim plinom, Savska cesta 88a, 10000 Zagreb 
21. HŽ INFRASTRUKTURA, Razvoj i investicijsko planiranje, Služba za razvoj i željezničke 

infrastrukturne podsustave, Mihanovićeva 12, Zagreb  
22. Mjesni odbori Krapina, Podgora, Mih. Jarek, Bobovje 

4. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi 
U roku do zaključivanja javne rasprave pristigla su: 

− tri (3) očitovanja po posebnoj obavijesti, 
− sedam (7) pisane primjedbe/prijedloga. 
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- popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog 
prostornog plana prihvaćeni, djelomično prihvaćeni ili nisu imali primjedbi na prijedlog 
plana u dostavljenom očitovanju 
- HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša 

Mihanovića 9, Zagreb 
- HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma podružnica Zagreb, Lazinska 41, Zagreb 
- PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb 
- BOŽO HRŠAK, Krapina 

- mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni  
- NENAD MALOGORSKI, Gornje Jesenje 
- FRANJO VINCELJ, Krapina 
- IVICA PEČEK, Krapina 
- BRANKA ĆORLUKA – VRAGOVIĆ, Krapina 
- DANKO HRŠAK, Krapina 
- TOMICA GRILEC, Krapina 

 
Popis sudionika u javnoj raspravi sa sažetkom navedenih primjedbi te razlozima neprihvaćanja 
odnosno djelomičnog prihvaćanja primjedbi sastavni su dio ovog Izvješća.  
 
 
 
Prilozi koji su sastavni dio ovog Izvješća su: 
− Preslika objave javnog uvida iz dnevnog tiska – „24 sata“ od 10. travnja 2022. i tjednika 

„Zagorski list“ od 12. travnja 2022. 
− Preslika objave javnog uvida s mrežne stranice Grada Krapine 
− Preslika objave javnog uvida s mrežne stranice Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i 

državne imovine 
− Posebna pisane obavijesti o javnoj raspravi  
− Zapisnik o javnom izlaganju s popisom sudionika javnog izlaganja 
− Popis sudionika u javnoj raspravi sa sažetkom navedenih primjedbi te razlozima neprihvaćanja 

odnosno djelomičnog prihvaćanja primjedbi 
− Preslika očitovanja/primjedbi na prijedloga plana 
 
 

Odgovorni voditelj:     Pročelnica: 

Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.    Snježana Pelin, dipl.ing.arh 
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PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA IZ DNEVNOG TISKA – 24 SATA, 10.4.2022.  
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PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA IZ TISKA – ZAGORSKI LIST, 12.4.2022.  
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PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA S MREŽNE STRANICA GRADA KRAPINE 
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PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA S MREŽNE STRANICA MPGI 
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POSEBNA PISANA OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI  
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ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU  
S POPISOM SUDIONIKA JAVNOG IZLAGANJA 
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Obrada primjedbi i prijedloga zaprimljenih tijekom javne rasprave 
Javna rasprava održana od 15. do 29. travnja 2022. / Zadnji rok za primjedbe:  29. travnja 2022. 

A. Očitovanja javnopravnih tijela 

Oznaka  Javnopravno tijelo Sažetak primjedbe / prijedloga 

O-1 HAKOM – Hrvatska regulatorna 
agencija za mrežne djelatnosti 
Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb 
Dopis: KLASA:350-05/21-01/123, 
URBROJ:376-05-3-22-04 od 19.4.2022. 

Daju pozitivno mišljenje na prijedlog plana koji je usklađen s 
njihovim zahtjevima. 

 

O-2 HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava 
šuma podružnica Zagreb 
Lazinska 41, Zagreb 
Dopis: KLASA:DIR-16-3070, URBROJ:07-
00-06/03-22-33 od 22.4.2022. 

Uočeno  da je na gospodarskoj jedinici „Strahinjčica – Trnovec“ 
GUP -om planirano kao šuma posebne namjene, a prema 
podacima HŠ trebala bi pripadati kategoriji zaštitnih šuma. 

PRIMJEDBA SE NE RAZMATRA 

Tijekom javnog izlaganja na kome su bili prisutni predstavnici Hrvatskih šuma Nositelj izrade obrazložio je da se radi 
o prostoru na kome je planiran projekt „Crna kraljica“. Podnositelj zahtjeva odustaje od navedenih zahtjeva obzirom 
da u gospodarenju navedenim šumama nema razlike obzirom na imenovanje u planu. 

O-3 PLINACRO d.o.o. 
Savska cesta 88a, Zagreb 

Budući da se članak 64. odredbi za provedbu odnosi na cijevni 
transport plina u njemu se trebaju navesti samo uvjeti provedbe 
vezano uz transportni sustav plinovoda. Dostavili prijedlog teksta. 

PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA  

B. Primjedbe i prijedlozi  

Oznaka  Podnositelj primjedbe / prijedloga Sažetak primjedbe / prijedloga 

P-1 NENAD MALOGORSKI 
Gornje Jesenje 

Zahtjev da se cesta koja je dijelom planirana na k.č. 2416 k.o. 
Krapina - grad proširi na drugu stanu postojećeg puta. 

Odgovor / obrazloženje: PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA 

Istočni dio k.č. 2416 nalazi se u koridoru planirane gradske prometnice, a koja je u južnom dijelu planirana na trasi 
postojećeg puta. Ova prometnica važan je dio prometne mreže gradskih prometnica kojom će biti omogućen spoj 
planiranih površina građevinskog područja u naselju Trški Vrh i središta naselja Krapine. Kako je dodatno 
obrazloženo na javnom izlaganju Kada se izradi projektna dokumentacija za planiranu prometnicu i utvrdi točna 
trasa može se razmatrati proširenje građevinskog područja do koridora tako planirane prometnice. 

P-2 BOŽO HRŠAK 
Krapina 

Zahtjev da se građevinsko područje proširi na cijelu  k.č. 2203 
k.o. Krapina - grad, jer je na sjevernom dijelu (na koje je 
prošireno građevinsko područje) katastarska čestica najuža, a sa 
istočne strane graniči sa postojećim objektom. Nije jasno zašto 
linija koja označava građevinsko područje se ne poklapa sa 
zapadnom granicom katastarske čestice. 

Odgovor / obrazloženje: PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA 

Građevinsko područje prošireno je na veći dio južnog dijela k.č. 2203 k.o. Krapina – grad koja je bila predmet ovih 
izmjena i dopuna. Granica građevinskog područja ispravljena je na način da je usklađena sa zapadnom granicom 
navedene katastarske čestice umjesto sa zapadnom granicom postojećeg javnog puta.  

POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI SA SAŽETKOM NAVEDENIH PRIMJEDBI TE 
RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA ODNOSNO DJELOMIČNOG PRIHVAĆANJA PRIMJEDBI 
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Oznaka  Podnositelj primjedbe / prijedloga Sažetak primjedbe / prijedloga 

P-3 FRANJO VINCELJ 
Krapina 

Zahtjev da se građevinsko područje proširi na  k.č. 153 i 154 – 
nova izmjera (14/3 i 14/4) k.o. Velika Ves. 

Odgovor / obrazloženje: PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA 

Navedene katastarska čestica nalaze se u zoni „A“ zaštite kulturnog dobra i u zoni „osobito vrijedan predjel - prirodni 
krajobraz – dolina Radobojščice“ te je dodatno zatraženo mišljenje Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu 
kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Krapini o mogućem proširenju građevinskog područja.. Prema 
navedenom Mišljenju (Klasa: 612-08/11-10/0252, Ur.broj: 532-04-02-03/1-21-25 od 26. studenog 2021.) u 
granicama zaštite kulturnog dobra nije moguće planirati  novo građevinsko područje već se samo, u većini 
slučajeva, zadržava postojeća izgradnja. 
Osim toga katastarske čestice 14/3 i 14/4 k.o. Velika Ves nemaju osiguran kolni pristup što je preduvjet za 
formiranje građevne čestice. 

 

P-4 IVICA PEČEK 
Krapina 

 

Zahtjev da se građevinsko područje proširi na  k.č. 2430/1 k.o. 
Krapina - grad, jer je udaljena 50 metra od građevinske zone, 
ima savršen kolni prilaz i navedena kultura zemljišta – vinograd 
više ne postoji, jer je vinograd uklonjen. 

Odgovor / obrazloženje: PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA 

Katastarska čestica za koju se traži proširenje građevinskog područja nalazi se izdvojena od postojećeg i planiranog 
građevinskog područja u zoni vinograda. Za k.č. 2430/1 k.o. Krapina- grad prema načinu uporabe (katastarskoj 
kulturi) utvrđen je vinograd, a građevinsko područje nije moguće planirati na vrijednim poljoprivrednim površinama – 
vinogradima. 
Način uporabe (katastarska kultura) ne određuje se dokumentima prostornog uređenja nego se katastarski podaci 
kojima se opisuju katastarske čestice mogu promijeniti jedino na temelju geodetskog elaborata i upravnog rješenja 
koje donosi katastarski ured. Rješenje se donosi prema pravilima upravnog postupka i o svakoj promjeni podataka 
kojom se mijenjaju podaci o katastarskim česticama upisani nositelji prava moraju biti obaviješteni dostavom tog 
rješenja, a tek nakon njegove pravomoćnosti katastarski ured će promijeniti podatke u katastarskom operatu. 

 

P-5 BRANKA ĆORLUKA - VRAGOVIĆ 
Krapina 

Zahtjev da se građevinsko područje proširi na  k.č. 1709 k.o. 
Krapina - jug, kako bi mogla formirati građevnu česticu zajedno 
sa k.č. 1708 k.o. Krapina – jug koja sama nema dostatnu širinu 
za formiranje građevne čestice. 

Odgovor / obrazloženje: PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA 

Katastarska čestica za koju se traži proširenje građevinskog područja nije u vlasništvu podnositelja zahtjeva. 
Temeljem članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) proširenje 
građevinskog područja na k.č. 1709 k.o. Krapina – jug zahtijevalo bi provođenje ponovne javne rasprave što 
Nositelju izrade obzirom na dinamiku planiranih projekata nije prihvatljivo.  
 

P-6 DANKO HRŠAK 
Krapina 

Zahtjev da se članci 70. i 71.a odredbi za provedbu izmjene na 
način da se omogući izgradnja nadozida od 60 cm za klijeti i 
vinogradarske podrume, omogući izgradnja manjih prenoćišta, 
da se briše pojam „proizvođač vrhunskog vina.“ kao uvjet za 
izgradnju vinogradarskog podruma, da se briše rečenica o GBP, 
jer predstavlja moguća nepotrebna ograničenja. 

Odgovor / obrazloženje: PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA 

Uvjeti izgradnje izvan građevinskog područja, u što spada izgradnja klijeti i vinogradarskih podruma, određeni su 
planom šireg područja – Prostornim planom uređenja Grada Krapine.  
Generalni urbanistički plan – prostorni plan užeg područja mora biti usklađen s prostornim planom šireg područja 
(članak 61. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju) što znači da navedena primjedba nije predmet ovih izmjena 
već da se navedeni uvjeti izgradnje mogu mijenjati izmjenama Prostornog plana uređenja Grada Krapine. 
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Oznaka  Podnositelj primjedbe / prijedloga Sažetak primjedbe / prijedloga 

P-7 TOMICA GRILEC 
Krapina 

Zahtjev / prigovor da se građevinsko područje proširi na k.č. 
1469 k.o. Krapina - grad. 

Odgovor / obrazloženje: PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA 

Navedena katastarska čestica nalazi se u zoni zaštite prirodne baštine -  „Zaštićeni krajobraz - Hušnjakovo - 
Josipovac - Sveta Tri Kralja“ i u zoni „Zoni K" - predio zaštite krajolika. U granicama zaštite nije moguće planirati  
novo građevinsko područje već se samo, u većini slučajeva, zadržava postojeća izgradnja. 

 
 

 



 
 

Stranica 19 od 35 

 

 

 

 

PRESLIKA OČITOVANJA/PRIMJEDBI NA PRIJEDLOGA PLANA 
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