
VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA VRBOVSKOG

Izvješće o javnoj raspravi

U postupku izrade VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu:
Plan), provedena je javna rasprava o prijedlogu Plana. Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 13. veljače
2023. do 20. veljače 2023., a javno izlaganje održano je 16. veljače 2023. godine. Javna rasprava o
prijedlogu Plana objavljena je u “24 sata” dana 10. veljače 2023. godine, a na internetskoj stranici
Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i na internetskoj stranici Grada Vrbovskog
6. veljače 2023. godine.

Popis javnopravnih tijela kojima je upućena posebna obavijest o javnoj raspravi nalazi se u točki 2. ovog
izvješća.

U knjizi primjedbi nije bilo upisanih primjedbi, a u utvrđenom roku za dostavu dostavljene su dvije primjedbe.
U utvrđenom roku za dostavu mišljenja iz čl. 101. Zakona o prostornom uređenju pristiglo je pet mišljenja
javnopravnih tijela. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja s odgovorima i obrazloženjima na dostavljene
prijedloge i primjedbe u tijeku javne rasprave dani su u točki 3. ovog izvješća.

Vrbovsko, 15. veljače 2023. godine

Sadržaj izvješća
1. Podaci iz objave javne rasprave
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi
3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana prihvaćeni,

djelomično prihvaćeni ili nisu prihvaćeni, te razlog neprihvaćanja
4. Akti vezani uz javnu raspravu

4.1. Zaključak gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu
4.2. Objava javne rasprave na internetskim stranicama Grada i Ministarstva te u javnom glasilu
4.3. Zapisnik s javne rasprave
4.4. Mišljenje, primjedbe i prijedlozi
4.5. Dokaz o dostavi posebnog poziva



1. Podaci iz objave javne rasprave
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2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj

raspravi
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Dostavljeno sljedećim javnopravnim tijelima:
₋ Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Riva 10, 51000 Rijeka
₋ Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske

županije, Adamićeva 10, 51000 Rijeka
₋ Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,

Ispostava Delnice – mjesto rada u Vrbovskom, 51326 Vrbovsko
₋ Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000

Rijeka
₋ Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

Užarska 26, 51000 Rijeka
₋ Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
₋ Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Dežmanova 10, 1000 Zagreb
₋ MUP, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava

fašizma 3, 51000 Rijeka
₋ Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Delnice, Šumarija Vrbovsko, I. G. Kovačića 19,

51326 Vrbovsko
₋ Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000

Rijeka
₋ Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša

Mihanovića 9, 10110 Zagreb
₋ HEP - ODS d.o.o. Elektroprimorje - pogon Skrad, Goranska 11, 51311 Skrad
₋ HEP – obnovljivi izvori energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
₋ Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Maršala Tita 166, 51410

Opatija
₋ Vode Vrbovsko d.o.o., Željeznička 1/A, 51326 Vrbovsko
₋ Komunalac d.o.o., Željeznička 1a, 51326 Vrbovsko
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3. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe na

prijedlog plana prihvaćeni, djelomično prihvaćeni ili nisu prihvaćeni, te razlog

neprihvaćanja

U nastavku slijedi pregled svih pristiglih primjedbi, prijedloga i mišljenja.

JU Zavod za prostorno uređenje
Primorsko-goranske županije

Datum: 20.2.2023.

Klasa: 350-01/22-01/5
1Rijeka Ur.Br.: 2170-72-03/4-23-19

Primjedbe:

- Sukladno čl. 373. PP PGŽ u postupku izrade ili izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine /
grada planiranje novih odnosno izmjena građevinskih područja mora se uskladiti s kartom osjetljivosti
prostora. Karta osjetljivosti nije izrađena. Činjenica je da je kao stručna podloga za izradu izmjena i
dopuna Plana izrađen elaborat bonitetnog vrednovanja zemljišta, no kategorije poljoprivrednog tla nisu
jedina sastavnica okoliša koja se_razmatra u osjetljivosti prostora. U obrazloženje Plana potrebno je
priložiti kartu osjetljivosti prostora i utvrditi postoje li ograničenja za proširenje građevinskog područja
naselja.

- Način određivanja uvjeta za provedbu određen u čl.52. je nejasan. Nije jasno za koji „zahvat" se u
čl.52.a propisuju uvjeti provedbe. Uvjeti za „zahvat" su definirani na način da se daje mogućnost
formiranja jedne ili više građevnih čestica - što onda podrazumijeva da se radi o više zahvata? Govori
se građevinama stambene ili stambeno poslovne namjene, ali se pritom omogućava i gradnja „na
zasebnoj građevinskoj čestici zgrada sa poslovnim, ugostiteljskim i/ili sportsko-rekreacijskim
sadržajima za potrebe zone". Također, kroz iste uvjete za „zahvat" omogućava se gradnja
samostojećih ili poluugrađenih građevina. Potrebno je propisati uvjete za sve vrste građevina (po
tipologiji i namjeni) koje se planira graditi na predmetnom području. Ne može se u određivanju uvjeta
za „zahvat" jednom govoriti o zahvatu, jednom o zoni, jednom o građevini. Također, većina uvjeta
određena u ovome članku, u koliziji je sa svim drugim uvjetima određenim u PPUG u čl. 22. do čl. 52.
Na ovaj način odredbe plana su dvosmislene i može doći do problema u provedbi.
Područje iz Plana na kojem se želi omogućiti gradnja sadržaja iz Odluke o izradi je dio građevinskog
područja naselja u kojemu se propisuju uvjeti za gradnju građevina - oni mogu biti isti kao i za ostala
naselja ili se propisuju posebno, za taj dio naselja. Prije propisivanja uvjeta treba biti jasno što se želi
planirati - jedan zahvat kao složena građevina ili gradnja zasebnih građevina na zasebnim građevnim
česticama. Potrebno je jasno i nedvosmisleno definirati uvjete za gradnju svih građevina (po namjeni i
tipu) koje se mogu graditi na predmetnom području. Ne zaboraviti da će na katastarskim česticama
navedenim kao „lokacija zahvata u prostoru" biti potrebno graditi i prometne pristupe.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

HOPS Datum: 20.2.2023.

Klasa: 350-01/22-01/5
2Zagreb Ur.Br.: 3-200-002-1/IV-23-18

Mišljenje:
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Nakon obavljenog pregleda dostavljenih kartografskih prikaza prijedloga VIII. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Vrbovskog, pregleda tekstualnog i grafičkog dijela prijedloga Plana, potvrđuje se da
su u razmatranom prostoru za kojega je pokrenut postupak, uvažene sve odrednice Hrvatskog operatora
prijenosnog sustava d.d., a koje su prikazane u prostorno - planskom dokumentu višega reda.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se

HAKOM Datum: 17.2.2023.

Klasa: 350-01/22-01/5
3Zagreb Ur.Br.: 376-05-3-23-16

Mišljenje:

Uvidom u prijedlog VIII. Izmjene i dopune PPU Grada Vrbovskog utvrđeno je da isti ne planira prostorno
uređenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na način kako je to određeno
i propisano Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme te stoga daju negativno mišljenje.

Stručno mišljenje izrađivača: Ne prihvaća se

Zahtjev nije predmet ovih izmjena i dopuna odnosno nije u skladu s ciljevima i programskim polazištima
određenim Odlukom o izradi te ga nije moguće prihvatiti.

MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite Datum: 20.2.2023.

Klasa: 350-01/22-01/5
4Rijeka Ur.Br.: 551-01-375-23-21

Mišljenje:

Smatraju da u posebnom odjeljku odredaba za provođenje PPU-a pod nazivom »mjere zaštite od požara»,
treba navesti slijedeće mjere koje reguliraju područje zaštite od požara:
1. Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara
kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na
požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne novine", broj 29/13 i
87/15).
2. Kod određivanja međusobne udaljenosti građevina voditi računa o požarnom opterećenju građevina,
intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevina, vatrootpornosti građevina i fasadnih zidova,
meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode građevine s malim požarnim opterećenjem, njihova međusobna
udaljenost trebala bi biti minimalno 3,00 metra. Ako je jedna od susjednih građevina sa srednjim ili velikim
požarnim opterećenjem, međusobna sigurnosna udaljenost određuje se proračunom. Ukoliko nije moguće
postići sigurnosnu udaljenost među građevinama, potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite
od požara sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju
zadovoljiti u slučaju požara („Narodne novine", broj 29/13 i 87/15).
3. Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih obavezno je planiranje
vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u
skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe («Narodne novine», broj 35/94, 55/94 i 142/03).
4. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže
sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara («Narodne novine», broj 8/06).
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5. Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se
poštivati odredbe članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima («Narodne novine», broj 108/95,
56/10, 114/22) i propisa donesenih na temelju njega.
6. Prilikom projektiranja i gradnje natkrivenih parkirnih mjesta i garaža s korisnom površinom većom od
15m2 primijeniti austrijske smjernice za protupožarnu zaštitu u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i
parkirnim etažama (Austrijski institut za građevinsku tehniku (OiB-Smjernice 2.2.).
7. Dosljedno se pridržavati prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara
Grada Vrbovskog i važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara.
8. Temeljem članka 28. i članka 51. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
(«Narodne novine», broj 118/19, 65/20) potrebno je izraditi prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara
za složenije građevine (građevine skupine 2) koji minimalno mora sadržavati odredbe kao Elaborat zaštite
od požara.

Stručno mišljenje izrađivača: Ne prihvaća se

Zahtjev nije predmet ovih izmjena i dopuna odnosno nije u skladu s ciljevima i programskim polazištima
određenim Odlukom o izradi te ga nije moguće prihvatiti.

Željko Perše Datum: 13.2.2023.

Klasa: 350-01/22-01/5
5Vrbovsko Ur.Br.: 15-23-15

Mišljenje:

Podnositelj traži da se k.č.br. 264/5 k.o. Severin na Kupiuvrsti u građevinsko područje.

Stručno mišljenje izrađivača: Ne prihvaća se

Zahtjev nije predmet ovih izmjena i dopuna odnosno nije u skladu s ciljevima i programskim polazištima
određenim Odlukom o izradi te ga nije moguće prihvatiti.

Goranka Loknar Datum: 20.2.2023.

Klasa: 350-01/22-01/5
6Tršće Ur.Br.: 15-23-20

Mišljenje:

Podnositeljica moli da se još jednom razmotri njen zahtjev za uvrštenjem k.č.br. 3043, 3045 i 3048 k.o.
Vrbovsko u građevinsko područje.

Stručno mišljenje izrađivača: Ne prihvaća se

Zahtjev nije predmet ovih izmjena i dopuna odnosno nije u skladu s ciljevima i programskim polazištima
određenim Odlukom o izradi te ga nije moguće prihvatiti. Predmetni zahtjev je predmet VII. Izmjena i
dopuna PPUG Vrbovskoga.

MORH Datum: 24.2.2023.

Klasa: 350-01/22-01/5
7Zagreb Ur.Br.: 512M3-020201-23-26
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Očitovanje:

Nemaju primjedbi na prijedlog Plana. Na području obuhvata nema zona posebne namjene niti drugih
zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane.

Stručno mišljenje izrađivača: Prihvaća se
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4. Akti vezani uz javnu raspravu

4.1. Zaključak gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu

8



4.2. Objava javne rasprave na internetskim stranicama Grada i Ministarstva te u

javnom glasilu
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4.3. Zapisnik s javne rasprave
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4.4. Mišljenje, primjedbe i prijedlozi
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4.5. Dokaz o dostavi posebnog poziva
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