REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOBOR
Općinski načelnik
Trg svete Ane 26, 49253 Lobor
tel: 049 430 531, tel/fax: 049 430 090
e-mail: opcina@lobor.hr

KLASA:
URBROJ:
Lobor,

350-02/15-01/04
2211/05-04-16-22
14.03.2016. godine

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.) (dalje:
Zakon), Nositelj izrade – Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor i odgovorni voditelj u ime
stručnog izrađivača – tvrtke APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i donošenja IV. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor (dalje: Plan), izradili su
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
1.

Uvod

Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor donijelo je
14.12.2015. godine na svojoj 14. sjednici Općinsko vijeće Općine Lobor, a Odluka o izradi
objavljena je u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije 30b/2015.
Načelnik Općine Lobor donio je 16. veljače 2016. god. Zaključak o utvrđivanju prijedloga
Plana za javnu raspravu te objavio javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Lobor (KLASA: 350-02/15-01/04, URBROJ: 2211/05-0316-14).

2.

Javna rasprava s javnim izlaganjem

Nositelj izrade objavio je poziv za javnu raspravu u „Večernjem listu“ dana 19.02.2016., na
web stranicama Općine Lobor (www.lobor.hr) i Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja (www.mgipu.hr).
Posebna obavijest temeljem članka 97. Zakona – upućena je na adrese javnopravnih tijela
određenih posebnim propisima i mjesnih odbora Općine. Popis pozvanih na javnu raspravu
sastavni je dio Posebne obavijesti i nalazi se u prilogu ovog Izvješća.
U objavi je sukladno članku 96. st.4. Zakona navedeno:
-

mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida: javni uvid organiziran je u prostorijama
Općine Lobor, Trg sv. Ane 26, Lobor, radnim danom u vremenu od 08.00 do 14.00 sati u
razdoblju javne rasprave od 29. veljače 2016. godine, a završava 07. ožujka 2016.
- mjesto i datum javnog izlaganja: 03. ožujka 2016. godine s početkom u 10.00 sati u
Društvenom domu Lobor, Trg sv. Ane 30 u Loboru.
- rok za davanje pisanih očitovanja: cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do
07. ožujka 2016 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 Sandra Jakopec, 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.
3.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi

U roku do zaključivanja javne rasprave pristigla su 2 očitovanja u kojima nije bilo primjedbi.
Zaključak
Istekom roka za očitovanja okončan je postupak javne rasprave. Po izradi izvješća o javnoj
raspravi izradit će se nacrt konačnog prijedloga plana.

Prilozi koji su sastavni dio ovog izvješća su:
 Preslika objave javnog uvida iz tiska – Večernji list
 Preslike objave javnog uvida
 Posebna pisane obavijesti o javnoj raspravi s popisom pozvanih sudionika u javnoj
raspravi
 Zapisnik o javnom izlaganju s popisom sudionika javnog izlaganja
 Očitovanja sa javne rasprave
 Obrada primjedbi i prijedloga zaprimljenih tijekom javne rasprave

Pročelnica:
________________________
Ivanka Martinuš
Odgovorni voditelj izrade nacrta
prijedloga plana:
________________________
Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.
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PRESLIKA OBJAVE JAVNOG UVIDA IZ TISKA – Večernji list, 19.02.2016.
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PRESLIKE OBJAVA JAVNOG UVIDA
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POSEBNA PISANA OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI
S POPISOM POZVANIH SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI
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ZAPISNIK O JAVNOM IZLAGANJU
S POPISOM SUDIONIKA JAVNOG IZLAGANJA
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OČITOVANJA SA JAVNE RASPRAVE
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OBRADA PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA ZAPRIMLJENIH
TIJEKOM JAVNE RASPRAVE

Podnositelj primjedbe /
prijedloga

Sažetak primjedbe /
prijedloga

1.

HAKOM,
NEMA PRIMJEDBI.
R. F. Mihanovića 9, Zagreb

2.

ŽUPANIJSKA UPRAVA
ZA CESTE,
Stjepana Radića 17,
Pregrada

NEMA PRIMJEDBI.

U Zagrebu, 14. ožujka 2016.
Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga plana:

Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.
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Odgovor izrađivača plana

