


Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o  
Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina 

 
 

1 
lipanj, 2022. 

1. PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE 
 Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina (u daljnjem tekstu Prijedlog plana) izrađuje se 
temeljem Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina (Hrašćinski glasnik Službeni glasnik Općine 
Hrašćina br. 01/22). Nositelj izrade Prijedloga plana je Općina Hrašćina, a stručni izrađivač Prijedloga plana je Sveučilište u Zagrebu, 
Arhitektonski fakultet, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu. 

 Temeljem članka 95. stavak (2) Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), načelnik Općine 
Hrašćina donio je dana 31. svibnja 2022. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Hrašćina, KLASA: 350-03/22-01/01, URBROJ: 2140-13-02-22-14, u daljnjem tekstu Odluka. Temeljem članka 96. stavaka (3) i (4) 
Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Odluke, pročelnik upravnog odjela za prostorno 
uređenje Općine Hrašćina (Ivana Čavec, mag.oec.) objavila je dana 1. lipnja 2022. javnu raspravu o Prijedlogu plana, koji sadržava 
Odredbe za provođenje, kartografski dio Plana te sažetak za javnost. 

 Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju, javna rasprava objavljena je dana 1. lipnja 2022. na mrežnoj 
stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, na mrežnoj stranici Općine Hrašćina te 2. lipnja 
2022. u dnevnom tisku – 24 sata te oglasnoj ploči u zgradi Općine 
 Javni uvid unutar javne rasprave trajao je od 3. lipnja 2022. do 10. lipnja 2022. g. U tom razdoblju pisani i 
kartografski dio Prijedloga plana bio je izložen u tiskanom obliku u prostorijama Općine Hrašćina, a u elektronskom obliku 
na mrežnim stranicama Općine Hrašćina. 
 Sukladno članku 99. Zakona o prostornom uređenju, Nositelj izrade organizirao je dana 7. lipnja 2022. javno 
izlaganje u prostorijama Općine, s početkom u 10:00 sati. O javnom izlaganju sačinjen je Zapisnik koji se nalazi u obveznim 
prilozima ovog Izvješća i sadrži popis nazočnih za vrijeme trajanja javnog izlaganja. Izlaganju su prisustvovali predstavnici 
Općine Hrašćina, odgovorni voditelj izrade Prijedloga plana Prof.dr.sc. Nenad Lipovac, u ime izrađivača Prijedloga plana. 
Za vrijeme izlaganja, Prof.dr.sc. Nenad Lipovac obrazložio je osnovne razloge za izradu ovog Plana te odgovarao na 
pitanja nazočnih. 
 Očitovanja, prijedlozi, mišljenja i primjedbe mogli su se predati u pismenom obliku, poslati poštom ili dostaviti na 
e-mail adresu Općine najkasnije do 10. lipnja 2022. g.  
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1.1. ZAKLJUČAK načelnika o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu  
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1.2. Tekst za objavu javne rasprave o prijedlogu plana  
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1.3. Objava javne rasprave u dnevnom tisku „24 sata“, 2. lipanj 2022. 
 

 
 
 

1.4. Objava javne rasprave na mrežnoj stranici Općine Hrašćina, 1. lipnja 2022. 
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1.5. Objava javne rasprave na mrežnoj stranici Ministarstva prostornog uređenja, 
graditeljstva i državne imovine 1. lipnja 2022. 
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2.  PODACI O JAVNOM IZLAGANJU 
2.1. Zapisnik s javnog izlaganja s popisom nazočnih na javnom izlaganju o Prijedlogu plana 
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3.  SUDIONICI U JAVNOJ RASPRAVI – FIZIČKE I PRAVNE OSOBE 
Na Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPU Općine Hrašćina nije zaprimljena niti jedna primjedba, prijedlog ili zahtjev. 
 
 
 
4.  SUDIONICI U JAVNOJ RASPRAVI – JAVNOPRAVNA TIJELA 
 
Na Prijedlog IV. Izmjena i dopuna PPU Općine Hrašćina nisu zatražena očitovanja javno-pravnih tijela. 
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