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Postupak izrade i donošenja VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke 

županije započeo je donošenjem Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana Zagrebačke županije po Županijskoj skupštini Zagrebačke županije, 19. i 27. 

prosinca 2017. godine („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 45/17). Odlukom o izradi 

utvrđeni su osnovni ciljevi i programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana da 

se kroz usklađivanje prostorno planskih rješenja s novim propisima, novoizrađenom 

tehničkom i prostornom dokumentacijom, stručnim podlogama i studijama, spoznajama 

o stanju u prostoru aktualiziranim tijekom praćenja izrade prostornih planova uređenja 

gradova i općina, osigura kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj područja Zagrebačke 

županije, na načelima održivog razvoja. 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i 

zaštitu okoliša Zagrebačke županije, a Stručni izrađivač je Zavod za prostorno uređenje 

Zagrebačke županije. 

Zaključkom Župana Zagrebačke županije 28.12.2018. utvrđen je Prijedlog VII. Izmjena i 

dopuna Plana za javnu raspravu. Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna 

Plana i o Strateškoj studiji utjecaja Plana na okoliš provedena je u trajanju od 30 dana u 

razdoblju od 21. siječnja do 19. veljače 2019. godine. Tijekom javne rasprave 137 

sudionika javne rasprave podnijelo je ukupno 319 primjedbi, od čega na Prijedlog VII. 

Izmjena i dopuna Plana 280, a na Stratešku studiju 39. Nositelj izrade sa stručnim 

izrađivačima Prijedloga VII. Izmjena i dopuna Plana i Strateške studije pripremio je 

Izvješće o javnoj raspravi koje je objavljeno na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 

Zagrebačke županije te u Informacijskom sustavu (ISPU). 

Slijedom prihvaćenih primjedbi na Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Plana, utvrđena  je 

potreba provođenja ponovne javne rasprave. 

Na temelju prihvaćenih i djelomično prihvaćenih primjedbi sudionika javne rasprave na 

Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Plana i dorađene Strateške studije izrađen je Nacrt 

prijedloga VII. Izmjena i dopuna Plana za ponovnu javnu raspravu, a zaključkom 

Župana Zagrebačke županije od 13. svibnja 2020. utvrđen je Prijedlog VII. Izmjena i 

dopuna Plana za ponovnu javnu raspravu. 

U ovom Sažetku Prijedloga VII. Izmjena i dopuna Plana za ponovnu javnu raspravu 

daje se sažeti pregled svih dijelova Prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi Prijedlog 

izmijenjeni. 
 
 
U Zagrebu, svibnja 2020. godine

 

 
Nositelj izrade: 
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije 
 
 

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:  
pročelnik, Dragutin Stopić, dipl.ing.građ. 
 

 

 
Stručni izrađivač Plana: 
Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije 
 
Ravnateljica Zavoda: 
Željka Kučinić, dipl.ing.arh. 

Odgovorni voditelj izrade Plana: 
Hrvoje Kujundžić, dipl.ing.arh. 
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 OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA  
 

CESTOVNI PROMET 

• Korigirana je trasa Nove autocestovne obilaznice Grada Zagreba 

na području gradova Zaprešić i Samobor te na području Općine Rugvica, Grada Ivanić-Grad i Općine Brckovljani temeljem primjedbi 

jedinica lokalne samouprave uz suglasnost Hrvatskih autocesta. Također je dodano raskrižje cesta u dvije razine (čvor) Samobor I na 

području Grada Samobora i raskrižje cesta u dvije razine (čvor) Orle na području Općine Orle. Početno raskrižje cesta u dvije razine je 

čvor Zaprešić te je preimenovan naziv autoceste u „Nova autocestovna obilaznica Zaprešić – Samobor – Horvati – Mraclin –  Ivanić-Grad – 

Sv. Ivan Zelina“. Na području i u neposrednoj blizini posebnog ornitološkog rezervata „Sava-Strmec“ planirane su dvije jednakovrijedne 

varijante trase. Kroz daljnja stručno planerska istraživanja, izradit će se odgovarajuća projektna dokumentacija i odrediti optimalna trasa 

u odnosu na zaštićeno područje uz postizanje zadovoljavajućih tehničkih karakteristika trase. Na prostoru Grada Ivanić-Grada korigirani 

su položaji raskrižja cesta u dvije razine (čvorova) Ivanić-Grad I i Prečec. Navedene korekcije izvršene su temeljem prihvaćenih primjedbi 

sudionika iz javne rasprave. 

• Korigirana je trasa planirane državne ceste na području Općine Klinča Sela 

te se ukida korekcija trase iz Prijedloga plana za javnu raspravu temeljem zahtjeva Hrvatskih cesta i primjedbe podnesene u javnoj 

raspravi. 

• Ukida se promjena kategorije iz državne u županijsku cestu na dijelu trase Bregana – Kostanjevac – Krašić 
u skladu s važećim Planom temeljem primjedbe jedinice lokalne samouprave podnesene u javnoj raspravi i usklađenja s Prostornim 
planom Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje („Narodne novine“, broj 125/14 i 5/15-ispravak).  

• Izmijenjena je kategorija županijske u državnu cestu DC 43 
na području Grada Ivanić-Grada i Općine Rugvica temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 103/18). 

• Izmijenjena je kategorija (predložena prekategorizacija) županijske ceste ŽC 3101 (Krašić – DC 1) u državnu cestu 
na području Općine Krašić i Grada Jastrebarsko temeljem primjedbe jedinice lokalne samouprave. 

• Izmijenjena je kategorija županijske u državnu cestu (čvor Buševec – naselje Podvornica) 
na području Grada Velike Gorice i Općine Kravarsko temeljem primjedbe jedinice lokalne samouprave i Uredbe o mjerilima za 
razvrstavanje javnih cesta („Narodne novine“, broj 34/12). 

• Brisana je moguća ili alternativna trasa državne ceste na području Grada Ivanić-Grada 

te se ukida korekcija trase iz Prijedloga plana za javnu raspravu temeljem primjedbe jedinice lokalne samouprave podnesene u javnoj 

raspravi. 

• Izmijenjena je kategorija planirane obilaznice Krašića (istočna obilaznica) iz Prijedloga plana za javnu raspravu iz županijske u 
planiranu državnu cestu 
na području Općine Krašić temeljem primjedbe jedinice lokalne samouprave podnesene u javnoj raspravi. 

• Izmijenjena je kategorija planirane brze ceste u državnu cestu Samobor – Sveta Nedelja – Zagreb 
na području gradova Sveta Nedelja i Samobor temeljem zahtjeva Hrvatskih cesta i primjedbe podnesene u javnoj raspravi. 

• Dodana je planirana županijska cesta na području Grada Velike Gorice po trasi brisane moguće ili alternativne trase državne 
ceste na križanju državnih cesta DC 30 i DC 31 temeljem primjedbe jedinice lokalne samouprave podnesene u javnoj raspravi. 

• Izmijenjena je kategorija planirane županijske ceste (pristupne ceste do odlagališta Tarno) u moguću ili alternativnu trasu 
državne ceste na području Grada Ivanić-Grada i općina Brckovljani i Rugvica temeljem primjedbe jedinice lokalne samouprave 
podnesene u javnoj raspravi. 

• Korigirana je trasa planirane državne ceste na području Grada Samobora i Općine Brdovec 
temeljem zahtjeva Hrvatskih cesta i prihvaćene primjedbe iz javne rasprave. 

ŽELJEZNIČKI PROMET 

• Korigrana je trasa Nove obilazne teretne željeznička pruge Grada Zagreba 

na području Grada Sveta Nedelja i Općine Stupnik te gradova Velika Gorica i Dugo Selo i Općine Brckovljani. Također je korigirana 

trasa priključne pruge za lokalni promet na području Općine Rugvica temeljem primjedbi jedinica lokalne samouprave podnesenih u 

javnoj raspravi i dostavljenih podataka Hrvatskih željeznica. Na području prolaska trase Nove obilazne teretne željezničke pruge preko 

šljunčare Raktije utvrđuju se mjere za ublažavanje utjecaja na ekološku mrežu. 

• Ukida se brisanje trase željezničke pruge za lokalni promet Zdenčina – Kupinec 
iz Prijedloga plana za javnu raspravu na području Općine Klinča Sela temeljem primjedbe jedinica lokalne samouprave podnesene u 
javnoj raspravi. 

• Dodana je alternativna trasa pruge za lokalni promet „Zagreb GK - Velika Gorica - Zračna luka Franjo Tuđman“ 
temeljem primjedbe jedinice lokalne i regionalne samouprave podnesene u javnoj raspravi uz suglasnost Hrvatskih željeznica. 

• Brisana je alternativna trasa željezničke pruge za međunarodni promet Dugo Selo – Novska 
na području gradova Dugo Selo i Ivanić-Grad te općina Rugvica, Brckovljani, Kloštar Ivanić i Križ temeljem primjedbi Hrvatskih 
željeznica podnesenih u javnoj raspravi. 

• Dodan je dio postojeće željezničke pruge za lokalni promet L203 Križevci - Bjelovar – Kloštar 
na području Općine Gradec temeljem primjedbe Hrvatskih željeznica podnesene u javnoj raspravi. 

 
ZRAČNI PROMET 

• Korigirana je lokacija aerodroma Zaprešić na području Grada Zaprešića 
temeljem primjedbe jedinice lokalne samouprave i podnesene u javnoj raspravi.  

 
POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA 

• Za naselje Veliku Kosnicu na području Grada Velike Gorice simbol za građevinsko područje veličine do 25 ha zamjenjuje se 

površinom za razvoj i uređenje naselja s građevinskim područjem većim od 25 ha. 

• Za naselja Malu Kosnicu i Petine ukida se brisanje simbola naselja iz Prijedloga plana za javnu raspravu 

uz zadržavanje režima sanacije do preseljenja (rekonstrukcija postojeće gradnje i opremanje neophodnom infrastrukturom) obzirom da 

se naselja nalaze unutar Prostora za razvoj Zračne luke Franjo Tuđman (I. kategorija osjetljivosti prostora). 

• Omogućuje se, izuzetno, proširenje građevinskih područja naselja za potrebe smještaja javnih i kulturnih sadržaja županijskog 

ili državnog značaja 

temeljem primjedbe jedince lokalne samouprave podnesene u javnoj raspravi. 

• Omogućuje se, izuzetno, formiranje izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja za potrebe smještaja upravnih zgrada 

komunalnih javnopravnih tijela županijskog značaja 

temeljem primjedbe javnopravnog tijela podnesene u javnoj raspravi. 
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POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE IZVAN NASELJA 

• Dodaju se gospodarske zone „Zagreb airport City“ i „Zagreb airport multi modal Cargo-city“ sa odredbama za neposrednu 

provedbu Plana i detaljnim prikazom lokacija zona u Obrazloženju Plana 

unutar Prostora za razvoj Zračne luke Franjo Tuđman temeljem primjedbe Zračne luke Zagreb podnesene u javnoj raspravi. 

• Dodaje se, u Obrazloženju Plana, detaljni prikaz lokacije Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina. 

• Dodaju se gospodarske zone na području gradova Zaprešić, Sveta Nedelja i Velika Gorica te Općine Orle 

• Ukida se prenamjena gospodarske zone iz Prijedloga plana za javnu raspravu na području Općine Klinča Sela 

temeljem primjedbe jedince lokalne samouprave podnesene u javnoj raspravi. 

• Dodaju se oznake ugostiteljsko-turističkih zona T1, T3 i T4 sa najvećim mogućim površinama i smještajnim kapacitetima 

na području gradova Sveta Nedelja i Velika Gorica te Općine Kloštar Ivanić temeljem primjedbi jedinca lokalne samouprave podnesenih 

u javnoj raspravi. 

• Ukida se brisanje lokacije T1 na području Grada Svete Nedelje iz Prijedloga plana za javnu raspravu 

temeljem primjedbe jedinice lokalne samouprave podnesene u javnoj raspravi. 

• Dodana je mogućnost smještaja golf igrališta izvan građevinskih područja 

temeljem primjedbi jedinice lokalne samouprave podnesene u javnoj raspravi, a u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju. 

 
ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA 

• Dodaje se, u Obrazloženju Plana, popis aktivnih, neaktivnih i napuštenih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina te istražni 

prostor mineralnih sirovina 

temeljem primjedbe Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta podnesene u javnoj raspravi. 

• Brisano je eksploatacijsko polje gline na području Općine Dubravica 

temeljem primjedbe Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta podnesene u javnoj raspravi. 

JAVNE TELEKOMUNIKACIJE 

• Dodani su radijski koridori Sljeme - Japetić i Sljeme - Pleso - Zračna luka 

na području gradova Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja, Velika Gorica i Zaprešić te Općine Bistra temeljem dostavljenih podataka 

Odašiljači i veze d.o.o. i prihvaćene primjedbe iz javne rasprave 

 
PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA 

• Korigirana je trasa postojećeg magistralnog naftovoda DN250/50-OS Stružec OS Graberje 
na području Grada Ivanić-Grada i Općine Križ temeljem dostavljenih podataka Ina d.d. i prihvaćene primjedbe iz javne rasprave. 

• Dodana je trasa postojećeg lokalnog naftovoda DN100/50 Ježevo - SS lva-2 i DN100/50 Lupoglav-SS Klo-6 
na području Grada Ivanić-Grada i općina Rugvica, Brckovljani i Kloštar Ivanić temeljem dostavljenih podataka Ina d.d. i prihvaćene 
primjedbe iz javne rasprave. Također je u tumaču planskog znakovlja dodan prostorni pokazatelj za lokalni naftovod. 

• Dodana je trasa postojećeg lokalnog plinovoda DN150/50 SS-1 Dugo Selo - MRS Dugo Selo 
na području Grada Dugo Selo temeljem dostavljenih podataka Ina d.d. i prihvaćene primjedbe iz javne rasprave. 

 
ELEKTROENERGETIKA 

• Brisana je akumulacija hidroelektrane Zaprešić s lijevim nasipom 
temeljem primjedbi sudionika podnesenih u javnoj raspravi 

• Ukida se širina koridora planiranih dalekovoda 2x400 kV od 250 m na područjima HR 1000002 Sava kod Hrušćice i HR 1000003 
Turopolje 
temeljem primjedbe HOPS-a podnesene u javnoj raspravi uz utvrđivanje mjera za očuvanje bioraznolikosti, prvenstveno vezano na 
smanjenje mogućnosti kolizije ptica.  

 
VODNO GOSPODARSTVO 

• Dopunjene su Odredbe za neposrednu provedbu Plana za Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe. 

• Dodani su glavni dovodni kanali (kolektori) na području općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Luka 
kao dio aglomeracije Zaprešić temeljem primjedbe Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić podnesene u javnoj raspravi. 

• Dodani su glavni dovodni kanali (kolektori) na području Općine Kravarsko i Grada Velike Gorice, kao dio aglomeracije Velike 
Gorice, te gradova Samobora i Svete Nedelje 
temeljem primjedbi jedinica lokalne samouprave podnesenih u javnoj raspravi. 

• Brisane su lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Jakovlje (Općina Jakovlje) i Kraj Donji (Općina Marija Gorica) 
temeljem primjedbi jedinice lokalne samouprave te Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić podnesenih u javnoj raspravi. 

• Korigirana je granica zona sanitarne zaštite (I., II., III.) izvorišta Slapnica i Lipovec na području Grada Samobora 
temeljem primjedbe jedinice lokalne samouprave podnesene u javnoj raspravi. 

 

PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA 

• Dopunjen je prikaz ekološke mreže šljunčarom Rakitje kao područjem očuvanja značajna za ptice 

temeljem usklađenja sa izmjenama i dopunama posebnog propisa. 

• Za park uz dvorac Lužnicu izmijenjen je status, iz evidentiranog u zaštićeni, spomenik parkovne arhitekture 

temeljem primjedbe člana Povjerenstva za Stratešku procjenu. 

• Za kulturno-povijesnu cjelinu seoskog obilježja Kraljev Vrh mijenja se oznaka dobra iz P-4966 u Z-7205 

temeljem primjedbe jedinice lokalne samouprave podnesene u javnoj raspravi. 

 
GOSPODARENJE OTPADOM 

• Za lokaciju Cerovka u Svetom Ivanu Zelini mijenja se prostorni pokazatelj iz aktivnog u sanirano neaktivno odlagalište 

komunalnog i inertnog otpada 

temeljem primjedbe člana Povjerenstva za Stratešku procjenu. 
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PRIJEDLOG PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU U CIJELOSTI SE MOŽE PREGLEDATI NA MREŽNIM STRANICAMA 
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE I U INFORMACIJSKOM SUSTAVU 
PROSTORNOG UREĐENJA. 


