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1.  UVOD I RAZLOZI održavanja PONOVNOG JAVNOG UVIDA u postupku izrade II. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Draganić 
 
 II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Draganić (u daljnjem tekstu II. ID. PPUO) izrađuju se temeljem Odluke o 
izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Draganić (Službeni glasnik općine Draganić 2/15.).  

 Prva javna rasprava održana je od 02.11.2016. do 19.11.2016., a prvo javno izlaganje održano je 09.11.2016. U zakonski 
predviđenom roku pristiglo je 10 prijedloga i primjedbi na Prijedlog plana fizičkih i pravnih osoba, od kojih je devet prihvaćeno u 
potpunosti, a jedan djelomično. Pristigla su i četiri očitovanja javnopravnih tijela, od kojih su dva podnjela primjedbe koje su u potpunosti 
prihvaćene. Odgovori izrađivača plana zajedno s obrazloženjima objavljeni su u sklopu Izvješća o javnoj raspravi na mrežnoj stranici 
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, na mrežnoj stranici Općine Draganić te na oglasnoj ploči. 

 Sukladno članku 104 Zakona, ako se zbog prihvaćenih mišljenja, prijedloga i primjedbi s javne rasprave ili iz drugih razloga 
promijeni granica građevnog područja ili se na drugi način utječe na vlasničke odnose, javna rasprava mora se ponoviti. Nove primjedbe, 
mišljenja ili prijedlozi mogu se podnositi samo u vezi dijelova Prijedloga plana koji su promijenjeni u odnosu na Prijedlog plana s prve javne 
rasprave. 

 Promjene u odnosu na Prijedlog planaizložen na prvoj javnoj raspravi su sljedeće: 

 prihvaćene su primjedbe i prijedlozi fizičkih i pravnih osoba vezane za uvrštavanje/izuzimanje dijela ili cijelih katastarskih 
čestica iz građevnog područja 

 prihvaćen je prijedlog pravne osobe za promjenom namjene iz građevnog područja mješovite namjene u izdvojeno građevno 
područje izvan naselja gospodarske namjene 

 ponovnom analizom GPN-a te na prijedlog nositelja izrade Prijedloga plana došlo je do nekoliko manjeg preoblikovanja 
građevnog područja 

 promijenjena je granica UPU središta općine Draganić, ucrtana je planirana cesta te je prošireno građevno područje kako bi bilo u  
skladu s važećim UPU-om 

 promijenjena je granica UPU dijela naselja Draganići -- Lazina iz razloga kako bi se osigurala mogućnost kolnog pristupa do 
neuređenih građevnih čestica 

 propisana je obveza izrade UPU dijela naselja Draganići -- Križančići zbog neuređenih građevnih područja, složenih vlasničkih 
odnosa te neusklađenosti parcelacije s izvedenim stanjem 

 postupljeno je po primjedbi Hrvatskih željeznica u dijelu plana koji se odnosi na položaj i vrstu cestovno-željezničkih prijelaza 

 odredbe za provođenje dopunjene su u skladu s primjedbama javnopravnih tijela 

 ucrtan je načelni položaj elektrovučnog postrojenja koji je planiran Prijedlogom plana Karlovačke županije za ponovnu javnu 
raspravu 

 

 Sastavni dio ovog prijedloga plana su Odredbe za provođnje te kartografski prikazi: 

1.A. Prostori za razvoj i uređenje 

2.A. Promet 

2.C. Energetski sustavi 

3.C. Područja primjene posebnih mjera zaštite  

4. Građevna područja (4.1. -- 4.8.) 

Svi ostali dijelovi Prijedloga plana ostaju nepromijenjeni u odnosu na Prijedlog plana s prve javne rasprave. 
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U nastavku je vidljiva tablica s novim površimana građevnih područja: 
 

 
 
2. Shematski prikaz područja koja su izmijenjena ovim Prijedlogom plana 
 

 


