
 
       
                   
    

 

STAVLJANJE IZVAN SNAGE 
PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA 

ČRNKOVEC - ZRAČNA LUKA ZAGREB 
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Odluku o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Prostornog plana 

područja posebnih obilježja Črnkovec - Zračna luka Zagreb („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 23/12) donijela je Županijska skupština 

Zagrebačke županije na svojoj 11. sjednici održanoj 16. svibnja 2019. 

godine, a objavljena je u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj 14/19. 

Prostorni plan područja posebnih obilježja Črnkovec - Zračna luka Zagreb 

(u daljnjem tekstu: Plan) donesen je 20. rujna 2012. godine („Glasnik 

Zagrebačke županije“, broj 23/12). Površina obuhvata Plana iznosi 81,46 

km2, odnosno 8.146 ha, a zauzima većim dijelom sjeverni dio prostora 

Grada Velike Gorice i manjim dijelom sjeverni dio prostora Općine Orle. 

Planom je obuhvaćeno šire područje potencijalnog vodocrpilišta Črnkovec 

i Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman. U obuhvatu Plana nalazi se i 

mreža 27 naselja čiji je daljnji razvoj uvjetovan prostorno planskim 

rješenjima iz ovog Plana, zatim vojni kompleks u Plesu, postojeća i 

planirana infrastruktura te područja zaštićene kulturne i prirodne baštine, 

od kojih se vrijednošću i površinom ističe područje arheološkog nalazišta 

Andautonija. 

Stavljanjem Plana izvan snage omogućit će se brža i izravnija provedba 

planerskih rješenja utvrđenih VII. izmjenama i dopunama Prostornog 

plana Zagrebačke županije u području obuhvata Plana. 

Donošenjem VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije 

sa utvrđenim povoljnijim kriterijima za razvoj naselja, gospodarskih i 

športsko-rekreacijskih zona izvan naselja, te odredbama za neposrednu 

provedbu gradnje i rekonstrukcije građevina državnog značaja unutar 

Prostora za razvoj Zračne luke, Plan predstavlja prepreku u provedbi tih 

kriterija i odredbi, obzirom da su njime propisani stroži kvantitativni i 

kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru.  

Zaključkom Župana Zagrebačke županije od 13. svibnja 2020. godine 

utvrđen je prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju 

Plana za javnu raspravu. Uz prijedlog Odluke na javnom uvidu izložen je 

ovaj Sažetak za javnost i elaborat Plana koji se stavlja izvan snage. 

 
U Zagrebu, svibanj 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: 
Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije 
 
Ravnateljica Zavoda: 
Željka Kučinić, dipl.ing.arh. 
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