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1. PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE 

 Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Oroslavja (u daljnjem tekstu Prijedlog 

Plana) izrađuje se temeljem Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Oroslavja 

(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/22). Nositelj izrade Prijedloga Plana je Grad Oroslavje, 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), gradonačelnik Grada Oroslavja (Viktor Šimunić) donio je dana 19. siječnja 2023. Zaključak o utvrđivanju 

Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Oroslavja (KLASA: 350-02/21-01/01, 

URBROJ: 2140-4-1-23-61), u daljnjem tekstu Zaključak. Temeljem članka 96. stavaka (3) i (4) Zakona o 

prostornom uređenju te Zaključka gradonačelnika, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Grada Oroslavja 

(Suzana Ceboci Čiček, dipl.iur.) objavila je dana 19. siječnja 2023. javnu raspravu o Prijedlogu plana, koji 

sadržava Odredbe za provođenje, kartografski dio Prijedloga Plana te Sažetak za javnost. 

 Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju, javna rasprava objavljena je dana 21. siječnja 

2023. g. u dnevnom tisku – 24 sata, a 19. siječnja 2023. g. na mrežnoj stranici Ministarstva prostornog uređenja, 

graditeljstva i državne imovine, a 20. siječnja 2023. na mrežnoj stranici Grada Oroslavja te na oglasnoj ploči u 

zgradi Grada. 

 Javni uvid unutar javne rasprave trajao je 8 dana, od 23. siječnja 2023. do 30. siječnja 2023. g. U tom 

razdoblju pisani i kartografski dio Prijedloga Plana bio je izložen u tiskanom obliku u prostorijama Grada 

Oroslavja te u elektronskom obliku na mrežnim stranicama Grada Oroslavja. 

 Sukladno članku 99. Zakona o prostornom uređenju, Nositelj izrade organizirao je dana 26. siječnja 

2023. javno izlaganje o Prijedlogu Plana u prostorijama Grada Oroslavja, s početkom u 15:00 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 Grada Oroslavja, 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 Grada najkasnije do 30. siječnja 2023. g.  
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1.1. ZAKLJUČAK gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga V. ID PPUG Oroslavja za 
Javnu raspravu 
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1.2. OBAVIJEST Jedinstvenog upravnog odjela Grada Oroslavja o održavanju javne 
rasprave o Prijedlogu V. ID PPUG Oroslavja 
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1.3. Objava javne rasprave o Prijedlogu V. ID PPUG Oroslavja u dnevnom tisku „24 
sata“ od 21. siječnja 2023. 

 

 
 
 

1.4. Objava javne rasprave o Prijedlogu V. ID PPUG Oroslavja na mrežnoj stranici 
Grada Oroslavja 20. siječnja 2023. 
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1.5. Objava javne rasprave o Prijedlogu V. ID PPUG Oroslavja na mrežnoj stranici 
Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 20. siječnja 
2023. 
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1.6. Dopis javnopravnim tijelima o održavanju javne rasprave o prijedlogu V. ID PPUG 
Oroslavja  
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2.  PODACI O JAVNOM IZLAGANJU 

2.1. Zapisnik s javnog izlaganja s popisom nazočnih na javnom izlaganju o Prijedlogu 
V. ID PPUG Oroslavje 

 
 



Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o  
Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Oroslavja 

 
 

8 
veljača, 2023. 

 
 



Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o  
Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Oroslavja 

 
 

9 
veljača, 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o  
Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Oroslavja 

 
 

10 
veljača, 2023. 

3.  SUDIONICI U JAVNOJ RASPRAVI – JAVNOPRAVNA TIJELA 
3.1. Javnopravna tijela 
 
Javno pravnim tijelima iz Odluke o izradi V. ID PPUG Oroslavja dostavljena je obavijest o održavanju javne rasprave, o 
mjestu uvida u Prijedlog V. ID PPUG Oroslavja te način podnošenja zahtjeva, primjedbi ili prijedloga.  

Na Prijedlog V. Izmjena i dopuna PPUG Oroslavja u propisanom roku zaprimljen je jedan zahtjev/primjedba/prijedlog i to 
od HEP-a vezano za ispravak oznake „35 kV“ u „2x35kV“ na odgovarajućem kartografskom prikazu. 
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3.2  Pravne i fizičke osobe 
Na Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Oroslavje u propisanom roku zaprimljene su sljedeće 
primjedbe/zahtjevi/prijedlozi pravnih ili fizičkih osoba koje imaju određeni pravni interes na području obuhvata Prijedloga 
Plana. 

BR. PODNOSITELJ K.O. K.Č. ZAHTJEV ODGOVOR 
101. MOJA MEĐA Oroslavje 1885/1  Prihvaća se. 

102. Stanko Čičko 

Oroslavje 224/2, 221/1, 221/3 
odustajanje od prenamjene u 
T3 

Ne prihvaća se jer nije naveden 
razlog. 

Oroslavje 

733/1, 733/2, 733/3, 
733/4, 733/6, 733/13, 
733/14, 733/16, 
733/19, 733/20, 
733/21, 733/22, 
733/23,733/24, 1339/3, 
1339/7, 1340, 1341/1 

vraćanje u gospodarsku 
namjenu – proizvodna i/ili 
poslovna 

Prihvaća se pod uvjetom da se 
Odredbama propiše izrada 
Programa sadržaja i nekoliko 
varijanti urbanističkog rješenja. 

103. Ivan Kurečić Andraševec 1634/6, 1634/5 
Označiti k.č. 1634/5 kao 
uređenu jer je k.č. 1634/6 
pristupni put. 

Prihvaća se. 

104. Ivan Tuđa Oroslavje 

1341/4, 1341/1, 
1339/3, 1340, 1339/7, 
733/21, 733/19, 
733/23, 733/20, 733/3, 
733/6, 733/24, 733/22, 
733/2, 733/1, 733/14, 
733/13, 733/16, 733/4 

Područje bivše tvornice 
Oroteks vratiti u gospodarsku 
namjenu – proizvodnu i/ili 
poslovnu 

Prihvaća se pod uvjetom da se 
Odredbama propiše izrada 
Programa sadržaja i nekoliko 
varijanti urbanističkog rješenja. 

105. Danijela Glavač Oroslavje 1807/3 

iz poljoprivrednog u građevno 
(prethodni zahtjev odbijen uz 
obrazloženje da ne postoji 
pristupni put – ima pristup 
preko prava služnosti) 

Ne prihvaća se. K.č. 1809/1 i 
1808/1 su kultura šuma preko 
kojih nije moguće ostvariti put 
služnosti. Ujedno stranka nije 
priložila pismenu izjavu vlasnika 
tih čestica kao i 1810/3, 1807/1 o 
mogućem pravu služnosti preko 
njih. 

106. Branimir Kučak Oroslavje 
1808/3, 1807/1, 
1810/5, 1810/3, 
1808/1, 1809/1 

iz poljoprivrednog u građevno 
(dopuna prijašnjeg zahtjeva – 
pristup preko k.č. 1808/1 i 
1809/1) 

Ne prihvaća se jer su k.č. 1808/1 
i 1809/1 kultura šuma. 

107. 
Helena Sečić 

Pantelić 
Mokrice 

1618/1 vratiti cijelu česticu u građevno Prihvaća se. 

1620/5 
ucrtati lokalnu cestu duž cijele 
čestice jer je to pristupni put do 
k.č. 1618/2 i 1620/4 

Ne prihvaća se. Ucrtan je dio 
nerazvrstane ceste koji je 
izveden, a ostatak se nalazi u 
GPN. 

1618/2 
označiti cijelu česticu kao 
izgrađenu i uređenu 

Ne prihvaća se. Čestica je 
označena kao neizgrađeni dio 
GPN. 

108. Stjepan Čičko Mokrice 1498/2, 1498/3 
iz poljoprivrednog u građevno 
radi povezivanja s k.č. 1498/1 i 
preparcelacije 

Djelomično se prihvaća iz razloga 
što se sa k.č. 1498/2 dobiva 
dubina za građenje od cca 60 m. 

109. ASK Atelier / / 
U članku 110, stavak (1) uvrstiti 
izrađen i usvojen DPU Andr-
Orosl.  

Prihvaća se. 

110. Denis Čičko Mokrice 943/4 iz poljoprivrednog u građevno Prihvaća se. 

111. Vladimir Glavač Oroslavje 
2012, 2013, 2014, 
2015 

iz poljoprivrednog u građevno – 
izgradnja kuće u 2. redu 

Prihvaća se. 
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112. 
Mario Glavač, 

Dražen Vukelić 
Oroslavje 

1919/21, 1919/22, 
1919/23 

prenamjena u građevno 
područje (katastar u PPUO ne 
odgovara stvarnom stanju) 
priloženi projekt je na drugim 
k.č.! (1919/38) 

Djelomično se prihvaća, mjereći 
15 m prema jugu od južnog ruba 
od „javnog“ puta (k.č. 1919/25) 
koji nije povezan sa sustavom 
nerazvrstanih cesta Grada 
Oroslavja. 

113. Josip Pozaić Andraševec 6640/1, 6640/2 
iz poljoprivrednog u građevno u 
cijelosti 

Prihvaća se. 

114. Dino Mališ Oroslavje 
1919/10, 1919/9, 
1919/29, 1919/26, 
1919/8 

prenamjena u građevno radi 
gradnje kuće u 2. redu 

Djelomično se prihvaća. Čestice 
su uvrštene u GPN do dubine od 
cca 60 m (moguća dva reda 
građenja). Ako se do sljedećih ID 
PPUG ostvari gradnja na tom 
dijelu čestica u GPN će se staviti 
preostali dio. 

115. 
Petra Španec 

Visinski 
Mokrice 1509/2 

Prenamjena u građevno 
(pristupni put preko k.č. 1509/3 
i 1509/4) 

Prihvaća se uz prethodno 
ostvarivanje prava služnosti 
preko k.č. 1509/3 i 1509/4, k.o. 
Mokrice ili ucrtavanje puta u 
katastar. 

116. Dominik Vuković Andraševec 949/7 
prenamjena u građevno 
područje 

Zahtjev se ne može prihvatiti jer 
je stigao van roka, a i sam 
podnositelj je izjavio da je 
građevna dozvola izdana prije 
više od 20 godina, a nije zatražen 
njen produžetak. Promjena 
oznake (kultivirani krajobraz) nije 
navedena u Odluci o izradi 
PPUG, ali se to može razmotriti u 
VI. ID PPUG pa time možda 
pozitivno riješiti ovaj zahtjev. 

117. Siniša Šalec Mokrice 1112 

Gradnja jednoetažne zgrade 
GBP do 250 m2 u svrhu 
turizma (prostor za proslave, 
kuhinja i sanitarni čvor) 

Prihvaća se. 

118. Višnjica Domijan 
Stubička 
Slatina 

232, 233/5 iz poljoprivrednog u građevno 
Ne prihvaća se jer nisu svi 
suvlasnici zemljišta sudjelovali 
(potpisali) zahtjev. 

119. Zdravko Grgec 
Stubička 
Slatina 

232, 233/5 
uvrstiti cijele čestice u 
građevno područje 

Ne prihvaća se jer nisu svi 
suvlasnici zemljišta sudjelovali 
(potpisali) zahtjev. 

120. 
Nedeljko 

Mijadžiković 
Andraševec 1312 iz poljoprivrednog u građevno 

Ne prihvaća se jer je odvojeno od 
GPN-a. 

121. HEP / / 
označiti DVOSTRUKI kabelski 
35 kV vod 

Prihvaća se. 

122. Denis Cvitković 
Stubička 
Slatina 

227/4, 227/5 
Prenamjena u turističko (eko-
selo) 

Prihvaća se. 

123. 
Marko Jagečić 
(za Tihomira 

Jagečića) 
Mokrice 1517, 1534/1, 1534/2 

iz poljoprivrednog u građevno 
(na k.č. 1517 je niskonaponski 
dalekovod), pristup imaju s 
istoka preko k.č. 1513/2 i 
zapada preko k.č. 1531) 

Prihvaća se. 

124. Martin Jagečić Mokrice 1516/1, 1516/2, 1516/3 

iz poljoprivrednog u građevno 
(cijelu česticu radi 
preparcelacije na 5 zasebnih 
čestica) 

Prihvaća se. 
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125. 
Jadranka 
Margetić 

Mokrice 1620/1 iz poljoprivrednog u građevno Prihvaća se. 

126. Franjo Franjčec Oroslavje 449/2 
Prenamjena u gospodarsku 
namjenu – sunčana elektrana 

Ne prihvaća se. SE mora se 
planirati unutar gospodarskog 
područja, a koje se na području 
Oroslavja zasada ne može više 
povećavati. 

127. Martin Ptiček Mokrice 1084, 1083/1 Produženje na 40 m dubine Prihvaća se. 

128. Zdenka Pović Andraševec 17/6 Vraćanje u GPN Prihvaća se. 

129. Nino Šuk Andraševec Prema popisu 
Staviti u GPN jer su 
vinogradarske i voćarske kuće 

Ne prihvaća se. Primjedba je 
zaprimljena nakon isteka roka. 
Navedene čestice, kao i sve 
druge slično izgrađene čestice 
razmotrit će se za uvrštavanje u 
GPN prilikom izrade sljedećih ID 
PPUG. Grad treba pribaviti 
najnoviji katastarski snimak. U 
GPN neće se uvrštavati čestice ili 
njihovi dijelovi na kojima se nalazi 
šuma. 

130. Krešimir Cesarec 
Stubička 
Slatina 

231/1 proširiti GPN na cijelu česticu Prihvaća se. 

 
 
 
 
 


