Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju,
zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo
KLASA: 350-01/18-01/0006
URBROJ: 2140/01-04-0401-19-33
KRAPINA, 07.06.2019.
Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18 i
39/19.) (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 VI. Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog lana Grada Krapine (dalje: Plan), izradili su
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
1.
Uvod
Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog lana Grada Krapine usvojena je na
sjednici Gradskog vijeće Grada Krapine održanoj 16. srpnja 2018. godine. Navedena Odluka
objavljena je u „Službenom glasniku Grada Krapine“ broj 3/2018.
Gradonačelnik Grada Krapine donio je 30. travnja 2019. god. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana
za javnu raspravu (KLASA: 350-01/18-01/0006, URBROJ: 2140/01-04-0401-19-28).
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 u „Zagorskom listu“ dana 7. svibnja 2019., na web
stranicama Grada Krapine (www.krapina.hr) i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
(www.mgipu.hr).
Posebna obavijest temeljem članka 97. Zakona upućena je na adrese javnopravnih tijela koja su dala
podatke za izradu, mjesnih odbora Krapina, Podgora, Mih. Jarek, Bobovje i Gradsko vijeće Grada
Krapine.
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 16. do 24. svibnja 2019. godine.
- mjesto i datum javnog izlaganja: 20. svibnja 2019. 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
24. svibnja 2019. godine.

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.
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Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš, Radnička
cesta 80, Zagreb
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Krapini,
Magistratska 12, Krapina
Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Krapinsko-zagorske županije , Služba
zajedničkih i upravnih poslova, inspektorat unutarnjih poslova, Matije Gupca 53, Zabok
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Krapina, Ulica
Ivana Rendića 7, Krapina
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinskozagorske županije, Radoboj 8, Radoboj
Plinacro d.o.o. za transport i trgovinu prirodnim plinom, Savska cesta 88a Zagreb
Gradska plinara Krapina, Frana Galovića 7B/II, Krapina
Hrvatske šume d.o.o., Ul. kneza Branimira 1, Zagreb
Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Zagreb, Savska cesta 41/VI, Zagreb
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, R. F. Mihanovića 9, Zagreb
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektra Zabok, M. Gupca 57, Zabok
HŽ INFRASTRUKTURA, Razvoj i investicijsko planiranje, Služba za razvoj i željezničke
infrastrukturne podsustave, Mihanovićeva 12, Zagreb
Ministarstvo državne imovine, Ul. I. Dežmana 10, Zagreb
Mjesni odbori Krapina, Podgora, Mih. Jarek, Bobovje
Gradsko vijeće Grada Krapine

4.
Očitovanja, primjedbe i prijedlozi
U roku do zaključivanja javne rasprave pristigla su:
− dva (2) očitovanja po posebnoj obavijesti,
− dvije (2) pisane primjedbe/prijedloga,
− tri (3) primjedbe upisane u u zapisnik na Javnom izlaganju
Nakon roka za davanje pisanih primjedbi pristiglo je jedno (1) očitovanje po posebnoj obavijesti.
-

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
- JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE,
Magistratska 1, 49 000 Krapina
- GRAD KRAPINA (Nositelj izrade Plana), Magistratska 30, 49 000 Krapina
- PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb
- RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba CZ
Krapina, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb
- JEDINSTVO KRAPINA d.o.o., Mihaljekov Jarek 33, 49000 Krapina
- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb

-

mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi koji nisu prihvaćeni
- IGOR OBADIĆ, Zagreb
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-

popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatrani iz
razloga propisanih Zakonom o prostornom uređenju.
- HRVATSKE ŠUME d.o.o., Ulica kneza Branimira 1, 10000 Zagreb

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 tiska – Zagorski list (broj 791)
− Preslika objave javnog uvida s mrežne stranice Grada Krapine
− Preslika objave javnog uvida s mrežne stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
− 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 TISKA – Zagorski list, 7.5.2019.
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PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA S MREŽNE STRANICA GRADA KRAPINE
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PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA S MREŽNE STRANICA MGIPU
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POSEBNA PISANA OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

Stranica 9 od 21

ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU
S POPISOM SUDIONIKA JAVNOG IZLAGANJA
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POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI SA SAŽETKOM NAVEDENIH PRIMJEDBI TE
RAZLOZIMA NEPRIHVAĆANJA ODNOSNO DJELOMIČNOG PRIHVAĆANJA PRIMJEDBI

ODGOVORI NA OČITOVANJA I PRIMJEDBE NA
PRIJEDLOG VI. IZMJENA I DOPUNA
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA KRAPINE
PREDANE TIJEKOM JAVNE RASPRAVE
Javni uvid održan od 16. do 24. svibnja 2019. godine.
Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi: 24. svibnja 2019.

Očitovanja po posebnoj obavijesti
Oznaka: O-1
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb
Dopis: KLASA:940-01/18-03/4093, URBROJ:536-03-02-03/03-19-04 od 20. svibnja 2019.
Očitovanje/primjedba:
Daju pozitivno mišljenje na prijedlog plana.
Oznaka: O-2
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite
Krapina
Ul. Ivana Rendića 7, 49000 Krapina
Dopis: dostavljeno e-mail porukom 23. svibnja 2019.
Očitovanje/primjedba:
Članke 88.a do 88.f potrebno je uskladiti s uvjetima iz dopisa KLASA: 350-02/18-01/10, URBROJ: 543-08-01-182 od 20. kolovoza 2018..
Odgovor / obrazloženje: PRIMJEDBA SE DJELOMIČNOPRIHVAĆA
Članak 88.b ispravljen je na način da je brisan obveza izgradnje skloništa osnovne i dopunske zaštite.
Ostali članci kojima su određene mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća usklađeni su s planom višeg reda Prostornim planom uređenja Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 02/02, 6/04, 05/07, 01/11, 05/15,
9/17).
Sadržaj prostornih planova određen je Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i
Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (NN 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., 148/10. 9/11.). Navedenim Zakonom i Pravilnikom nije
utvrđena da sastavni dio dokumenata prostornog planiranja čini posebni izvadak iz Procjene, naslovljen kao
„Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja“ kao što je navedeno/zatraženo u Vašem

Pisane primjedbe i prijedlozi pravnih i fizičkih osoba
Oznaka: P-1
JEDINSTVO KRAPINA d.o.o.
Mihaljekov Jarek 33, 49000 Krapina
Primjedba:
1. Zahtjev da se cesta koja je planirana na k.č. 4377 k.o. Krapina-grad briše u cijelosti ili u dijelu koji prolazi
kroz namjenu I1.
2.

Predlažu da se ucrta cesta na k.č. 4461 k.o. Krapina-grad sve do katastarskih čestica 4457/2 i 4441 k.o.
Krapina-grad, do južnog dijela tvorničkog kruga Jedinstvo Krapina d.o.o. i plinske stanice.
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Odgovor / obrazloženje: PRIMJEDBA SE DJELOMIČNO PRIHVAĆA
1. Primjedba se prihvaća - ukinut je zapadni dio planirane ceste u dužini od cca 70 metara, tj. dio koji je
prolazio kroz proizvodnu-pretežito industrijsku namjenu (tvornički krug).
2. Primjedba se ne prihvaća – na k.č. 4461 k.o. Krapina-grad nalazi se postojeći put u vlasništvu Grada
Krapine i koristi se kao javno dobro – cesta. Generalnim urbanističkim planom, obzirom na mjerilo i standard
prikaza, ucrtane su postojeće i planirane glavne gradske i gradske (sabirne prometnice) dok se ostale
postojeće javne prometnice (stambene i ostale ceste) ne ucrtavaju se već su prikazane u podlozi
kartografskih prikaza.
Oznaka: P-2
IGOR OBADIĆ
Ulica Ferde Livadića 1, 10000 Zagreb
Primjedba:
Zahtjev da se jugozapadni dio k.č. 2928/6 k.o. Krapina uvrsti u građevinsko područje .
Odgovor / obrazloženje: PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA
Katastarska čestica za koju se traži proširenje građevinskog područja nalazi se izdvojena od postojećeg i
planiranog građevinskog područja na komunalno neuređenom terenu. Nema planerskog opravdanja (koje bi
proizlazilo iz demografskih projekcija ili prostornih karakteristika područja) za traženo proširenje građevinskog
područja.

Primjedbe dane u zapisnik na Javnom izlaganju, a koje nisu ponovljene kao pisane
primjedbe/prijedlozi
Oznaka: Z-1
JU Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
Magistratska 1, 49 000 Krapina
Primjedba:
1. Članak 21. kojim se definira izgrađenosti građevne čestice potrebno je uskladiti sa člankom 20. Pravilnika o
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (NN 106/1998, 39/2004, 45/2004, 163/2004).
2. Članak 9. i 10. - željezničke pruge od značaja za regionalni promet – R 106 (Zabok – Krapina – Đurmanec –
Državna granica – (Rogatec i planiranu uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i sustav odvodnje otpadnih
voda aglomeracije Krapina su građevine državnog, a ne regionalnog značaja.
3.

Članak 61. – uskladiti sa Zakonom o cestama kojim je definiran zaštitni pojas javnih cesta.

Odgovor / obrazloženje: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
Navedeni članci su ispravljeni/dopunjeni prema primjedbama.
Oznaka: Z-2
PLINACRO d.o.o.
Savska cesta 88a, 10000 Zagreb
Primjedba:
Zahtjev da se ispravi tehnička greška u grafičkom dijelu – karta br. 1.1. i da se ucrta zaštitni koridor plinovoda na
odvojku prema MRS Krapina.
Odgovor / obrazloženje: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
Kartografski prikazi 1.1. Korištenje i namjena površina ispravljen/dopunjen je na način da je ucrtana trasa i
zaštitni koridor na odvojku prema MRS Krapina.
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Oznaka: Z-3
Grad Krapina (Nositelj izrade Plana)
Magistratska 30, 49 000 Krapina
Primjedba:
Provjeriti promjenu namjene iz M1 u S na lokaciji uz cestu- Ul. dr. F. Tuđmana – nije bilo zahtjev za izmjenu plana
i predlaže se da se ne mijenja (za lokaciju je već bila izdana građevinska dozvola).
Na javnim zelenim površinama omogućiti izgradnju pratećih građevina u kojima se može odložiti oprema i urediti
sanitarije za korisnike.
Odgovor / obrazloženje: PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
Kartografski prikazi 1.1. Korištenje i namjena površina ispravljen je na način da je na zapadnom dijelu k.č. 4002/2
k.o. Krapina Grada planirana mješovita – pretežito stambena namjena (M1).
Članak 69.a dopunjen je na način da je omogućena izgradnja pratećih građevina u kojima može biti smješteno
spremište opreme i sanitarije.

Zagreb, 3. lipnja 2019.
Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana:
Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh.
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PRESLIKA OČITOVANJA/PRIMJEDBI NA PRIJEDLOGA PLANA
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