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REPUBLIKA HRVATSKA 

  ISTARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA CEROVLJE 

 Jedinstveni upravni odjel 

KLASA: 350-02/17-01/02 

URBROJ: 2163/06-03-02-18-73 

Cerovlje, 13. prosinca 2018. 

 

 Temeljem članka 102. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 

65/17) Nositelj izrade Općina Cerovlje i odgovorni voditelj u ime stručnog izrađivača – tvrtke 

APE d.o.o. Zagreb, u postupku izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja zone 

proizvodne namjene ,,Ciglana Borut'' (dalje: Plan), izradili su: 

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 

 

1.  UVOD 

 Odluku o izradi plana donijelo je Općinsko vijeće, a Odluka o izradi objavljena je u 

Službenim novinama Grada Pazina 23/18. 

 Načelnik Općine Cerovlje donio je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana za javnu 

raspravu te objavio javnu raspravu o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Cerovlje (KLASA: 350-02/17-01/02, URBROJ: 2163/06-01-01-18-45 od 29. 

listopada 2018.). 

 

2.  JAVNA RASPRAVA S JAVNIM IZLAGANJEM 

 Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13. i 

65/17) nositelj izrade objavio je javnu raspravu u Glasu Istre dana 30. listopada 2018. godine, 

na web stranici općine: www.cerovlje.hr i na web stranici Ministarstva graditeljstva i 

prostornog uređenje: www.mgipu.hr te na oglasnoj ploči Općine Cerovlje. 

 Posebna obavijest temeljem članka 97. Zakona – upućena je na adrese javnopravnih 

tijela određenih posebnim propisima. 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: Plan je bio izložen na javnom uvidu 

od 7. studenog 2018. do 7. prosinca 2018. godine, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati. Uvid u 

prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida bio je moguć je i na mrežnim stranicama 

Općine Cerovlje – www.cerovlje.hr. 

 mjesto i datum javnog izlaganja: Održano je javno izlaganje dana 21. studenog 

2018. godine u 14:00 sati u prostorijama Općine Cerovlje, Cerovlje 12. 

 rok za davanje pisanih očitovanja: Rok za dostavu primjedbi i prijedloga te 

očitovanja na Plan bio je do 7. studenog 2018. godine. U oglasu u kojem je objavljena javna 

rasprava dana je jasna uputa o načinu na koji se daju primjedbe i prijedlozi. 
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O javnom izlaganju vođen je zapisnik koji je sastavni dio ovog izvješća. Izlaganje je 

vodio nositelj izrade Plana i odgovorni voditelj izrade Plana, a popis prisutnih nalazi se u 

Zapisniku.  

 

3.  POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJA, 

PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG PLANA PRIHVAĆENI, NISU 

PRIHVAĆENI ILI SU DJELOMIČNO PRIHVAĆENI ILI NISU RAZMATRANI 

SUKLADNO ZAKONU 

 U otvorenom roku u tijeku javne rasprave za dostavu prijedloga i primjedbi 

zaprimljeno je šest očitovanja i jedna primjedbe pravnog subjekta (dio primjedbe je unesen u 

zapisnik), a prema tablici u prilogu. Nije bilo upisa u knjigu primjedbi. 

 Od zaprimljenih očitovanja jedno očitovanje je djelomično prihvaćeno, jedno 

očitovanje je u cijelosti prihvaćeno, a četiri očitovanja nisu imala primjedbi. Zaprimljena 

primjedba je prihvaćena. 

 Nakon roka za zaprimanje primjedbi pristigla je jedno očitovanje (Hrvatskih voda, 

Rijeka) koje nije razmatrano jer je otpremljeno i zaprimljeno nakon roka. 

 Odgovori i obrazloženja o razlozima djelomičnog prihvaćanja sastavni su dio ovog 

Izvješća. 

 

IV. ZAKLJUČAK 

 Istekom roka za očitovanja okončan je postupak javne rasprave. Sukladno članku 105. 

Zakona ovo Izvješće i Nacrt konačnog prijedloga Plana dostavlja se načelniku koji utvrđuje 

Konačni prijedlog Plana.  

 

Prilozi koji su sastavni dio ovog izvješća su: 

 Objave javnog uvida 

 Posebna obavijest 

 Zapisnik o javnom izlaganju s evidencijom prisustva 

 Preslike očitovanja i primjedbi na Plan 

 Preslika knjige primjedbi 

 Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi  

Načelnik: 

 

________________________ 

Emil Daus 

 

Odgovorni voditelj izrade nacrta 

prijedloga plana: 

 

________________________ 

Sandra Jakopec, dipl.ing.arh.  
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Objave javnog uvida 
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Posebna obavijest 
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Zapisnik o javnom izlaganju s evidencijom prisustva 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

  ISTARSKA ŽUPANIJA 

   OPĆINA CEROVLJE 

 Jedinstveni upravni odjel 

KLASA: 350-02/17-01/02 

URBROJ: 2163/06-03-02-18-60 

Cerovlje, 21. studeni 2018. 

 

Z A P I S N I K 

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene „Ciglana Borut“ 

 

Na osnovu članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13. i 65/17.) i 

Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene „Ciglana Borut“ 

(Službene novine Grada Pazina 23/18.), objavljena je javna rasprava o prijedlogu 

Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene „Ciglana Borut“ (u daljnjem tekstu 

Plan).  

Javna rasprava je započela 07. studenog i traje do 07. prosinca 2018. godine.   

O javnoj raspravi obaviještena su tijela i pravne osobe s posebnim ovlastima (kopija obavijesti 

u prilogu). 

Javno izlaganje održano je 21. studenog 2018. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama 

Općine Cerovlje. 

Javnom izlaganju prisustvovale su i osobe čiji je popis sastavni dio ovog zapisnika. 

Goranka Lisac Barbaroša, predstavnica izrađivača Plana tvrtke APE d.o.o. Zagreb, 

dipl.ing.arh., obrazložila je prijedlog Plana.  

Istaknula je da „UPU zone Ciglana Borut ostaje cijeli u jednoj namjeni, s time da je podijeljen 

na tri dijela koja su definirana PPUO: zona koja je danas izgrađena i u korištenju s izgrađenim 

objektima i dvije zone koje su neuređene i neizgrađene. Ovim je Planom trebalo privesti te 

dvije zone namjeni, osigurati infrastrukturu do njih i propisati odredbe za provedbu. Druga 

stvar koja je propisana PPUO je južna cesta, njen koridor planiran je prema uvjetima ŽUC-a, 

PPUO, pravilnicima i Zakonima, za tu kategoriju ceste. 

Trasa ceste je planirana uz planiranu inundaciju potoka. S obzirom da je ona PPUO definirana 

kao glavni ulaz u zonu, zbog šlepera, kamiona i kamionskog prometa da bi se zaobišlo 

naselje, na dva mjesta se osiguralo ulaz sa ceste u zonu. Jedan je u zapadnom dijelu postojeće 

čestice i drugi uz istočnu granicu obuhvata. 

 Druga stvar koja je bila važna, to su odredbe vezane uz sanaciju područja glinokopa, 

to je zona koja će se sanirati nasipavanjem i privođenjem te zone u stanje da se na njoj može 

planirati izgradnja. 

Što se tiče infrastrukture, ona minimalno zadire u zonu.  

 Nakon izlaganja prijedloga Plana, prisutni su dali svoje primjedbe kako slijedi: 

 Emil Daus, Općinski načelnik Općine Cerovlje: 

 Zanima ga da li je riješena usklađenost planirane prometnice sa Županijskom upravom 

za ceste te da li će odgovarati vodopravni uvjeti Hrvatskih voda jer se ide u projektiranje 

cijele trase do vijadukta Borut? 
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 Sandra Jakopec: 

 Sama trasa je izvan njihovog predloženog koridora inundacije koji je ucrtan prema 

dostavljenom prijedlogu geodetskog elaborata. 

 Emil Daus, Općinski načelnik Općine Cerovlje: 

 Zanima ga da li je bivše eksploatacijsko polje naša dužnost ili je stvar samo vlasnika 

zemljišta i korisnika tog polja da ga vrati u prvobitno stanje? Cilj je da ostane dio radi mini 

akumulacije i da se zasipa, a da bude u skladu s PPUO i važećim Zakonom o sanaciji. 

 Sandra Jakopec: 

 Sanacija je propisana odredbama. Sanacija se predviđa nasipavanjem terena i 

dovođenjem površine u stanje pogodno za izgradnju objekata. Unutar zone dozvoljava se 

zadržavanje i uređenje dijela napuštenog iskopa koji bi služio kao jezero – retencija za prihvat 

vodnog vala Borutskog potoka. 

Emil Daus je ispravio da to nije val Borutskog potoka jer ne ide iz potoka. 

Jasminka Grabar, ICC concept d.o.o.: 

Vezano za izgradnju fotonaponske ćelije u čl. 9. i 11. navode se samo pomoćne 

građevine, a moglo bi ići na proizvodnu i upravnu zgradu u Borutu. 

 Sandra Jakopec: prihvaća se. 

Jasminka Grabar, ICC concept d.o.o.: 

Kako se mjeri koridor od 50 m? 

Sandra Jakopec je odgovorila da je prema članku 19. odredbi točka 3. ukupan koridor 

50 m, odnosno od osi 25 m s svake strane. 

 Franko Grozić, ICC concept d.o.o.: 

 Vezano za dalekovod, stanje prikazano ne odgovara postojećem stanju te što se tiče 

odvodnje i vode, da li smo u obavezi to poštivati? 

 Sandra Jakopec: 

 Možete nam dostaviti postojeće stanje vodova, a što se tiše odvodnje ona je jedan od 

preduvjeta za uređenost, tako da ju moramo planirati. 

 Franko Grozić, ICC concept d.o.o.: 

 Taj priključak sa sjeverne strane je nemoguće izvesti zbog stanja na terenu, tu je vaga, 

optički kabel i sve instalacije. 

 Sandra Jakopec: 

 Vodu i odvodnju preko vaše parcele spustit ćemo na južnu stranu i planirati uz cestu. 

 Vlado Lisica, IC concept d.o.o.: 

 Mi imamo interni pročistač i on ima ispust u potok, da li to treba ucrtati i još jedan 

mali kanal koji je začepljen. Da li treba voditi računa o tome ili je to stvar Hrvatskih voda? 

 Sandra Jakopec: 

 Molim Vas da nam dostavite postojeće stanje instalacije koje želite zadržati unutar 

obuhvata. 

Nakon provedenog javnog izlaganja i postavljenih pitanja prisutnih te odgovora predstavnika 

izrađivača Plana, javno izlaganje zaključeno je u 14,50 sati. 

  



10/24 

 



11/24 

 

Preslike očitovanja i primjedbi na Plan 
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Obrazloženja o očitovanjima, prijedlozima i primjedbama sudionika u javnoj raspravi  

 Podnositelj primjedbe Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrađivača 

Plana 

OČITOVANJA 

1. Državna uprava za 

zaštitu i spašavanje, 

Pazin 

Suglasnost – nema primjedbi. 

 

2. HAKOM, Zagreb Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 

3. Ministarstvo obrane, 

Zagreb 
Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 

4. Javna ustanova 

Zavod za prostorno 

uređenje Istarske 

županije, Pula 

Uskladiti u čl. 1 st.1 točku 19. sa 

"Pravilnikom o sadržaju, mjerilima 

kartografskih prikaza, …" 

Primjedba se prihvaća. 

Uskladiti odredbu čl. 5 st .1. s čl. 12. st. 1. 

podstavak 6 

Primjedba se prihvaća. 

Uskladiti u tekstualnom i grafičkom 

dijelu oznaku zone I12. 
Primjedba se prihvaća.  

Dopuniti čl. 10. st. 1 na način da je iz 

odredbe jasno da je unutar obuhvata 

Plana prevladavajuća namjena: 

proizvodna, pretežito industrijska 

Primjedba se prihvaća.  

Preispitati odredbu čl.12. st.1 podstavak 

7. – udaljenost od regulacijskog pravca. 
Primjedba se djelomično 

prihvaća. 

U odredbe za provedbu su 

ugrađene odredbe usklađene s 

mišljenjem Županijske uprave za 

ceste koje pokrivaju ovu primjedbu 

s obzirom da je ista u njihovoj 

nadležnosti. 

U članku 12. st. 1. podstavku 20. brisati 

riječ ,,poslovne namjene''. 
Primjedba se prihvaća. 

U čl. 19. st .2. i u grafičkom dijelu 

promijeniti rang novoplanirane ceste iz 

lokalne u županijsku sukladno PPIŽ i 

PPUO. 

Primjedba se prihvaća. 

Korigirati u tekstualnom i grafičkom 

dijelu koridor novoplanirane županijske 

ceste na 70m prema PPIŽ i PPUO. 

Primjedba se prihvaća. 

čl.20.st.3. uskladiti s Pravilnikom o 

uvjetima za vatrogasne pristupe. 
Primjedba se prihvaća. 

U tekstualnom dijelu i odredbama za 

provedbu umjesto teksta ''izdavanje akata 

za građenje'' iz čl.29.st1. i ''akata uređenja 

prostora'' iz čl. 35. st.3. koristiti pojam 

''akti za provedbu prostornog plana te 

Primjedba se prihvaća. 
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 Podnositelj primjedbe Zahtjev  Mišljenje – odgovor izrađivača 

Plana 

OČITOVANJA 

građevinske dozvole'' 

Čl.66. st. 5 potrebno je brisati jer 

mogućnost ograničene eksploatacije 

mineralnih sirovina u postupku sanacije 

nije omogućena PPUO-om 

Primjedba se prihvaća. 

Kartografske prikaze potrebno je dostaviti 

kao zasebne fileove. 
Primjedba se ne prihvaća. 

Izvornik plana u dwg-u izrađen je u 

skladu sa važećim Zakonom, 

Pravilnikom i Uredbom, a sadrži 

svaki kartografski prikaz prikazan 

u zasebnom layoutu, čime je na 

kvalitetniji način omogućen 

pregled usklađenosti i preklopa 

pojedinih tema.  

U kartografskim prikazima odvojeno 

prikazati granicu izdvojenog 

građevinskog područja izvan naselja 

proizvodne namjene i granicu izdvojenog 

dijela građevinskog područja naselja. 

Primjedba se prihvaća.  

5. Ministarstvo državne 

imovine, Zagreb 
Pozitivno mišljenje – nema primjedbi. 

 

6. ŽUC, Pazin U području obuhvata nalazi se planirana 

županijska cesta prema PPIŽ i PPUO te 

plan korigirati u skladu s time. 

Primjedba se prihvaća. 

Na svim kartografskim prikazima 

prikazati koridor planirane županijske 

ceste u širini od 70 m 

Primjedba se prihvaća. 

U tekstualnom dijelu plana/odredbama za 

provođenje navesti da će se konačna trasa 

i profil planirane županijske ceste utvrditi 

posebnim projektom 

Primjedba se prihvaća. 

U tekstualnom dijelu plana/odredbama za 

provođenje čl. 4. navesti da se oblik i 

veličina građevnih čestica unutar koridora 

planirane županijske ceste mogu utvrditi 

nakon definiranja planiranog obuhvata 

zahvata odnosno definiranja čestice 

planirane prometnice 

Primjedba se prihvaća. 

U čl. 12. navesti da je za zahvate 

planirane unutar zaštitnog koridora 

planirane županijske ceste potrebno 

ishoditi posebne uvjete nadležne uprave 

za ceste. 

Primjedba se prihvaća. 
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PRIMJEDBE 

1. ICC concept, 

Cerovlje 

Odredbama članaka 10.i 11. omogućiti 

izgradnju fotonaponskih elektrana i 

panela na proizvodne i skladišne 

građevine osnovne namjene. 

Primjedba se prihvaća. 

 

U članku 19. precizirati kako se mjeri 

zaštitni pojas ceste. 
Primjedba se prihvaća. 

Zahtjev za izmještanje planirane trase 

vodoopskrbnog i cjevovoda odvodnje s 

postojeće kamionske vage. 

Primjedba se prihvaća. 

Uneseno u zapisnik Na javnom izlaganju dana je primjedba 

da vodovi elektroopskrbe nisu prikazani u 

skladu sa postojećim stanjem - propust 

ispod "Y" (dostavljen je grafički prikaz). 

Primjedba se prihvaća. 

 


