REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-02/21-01/001
URBROJ: 2163-32-01-22-43
Nedešćina, 23. veljače 2022.

OPĆINA SVETA NEDELJA
Jedinstveni upravni odjel
(Nositelji izrade Plana)
i
„URBAN PLAN“ j.d.o.o. Pula
iz Pule, Kašćuni 1
(Stručni izrađivač)
sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19) pripremili su:
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU
VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja

Javna rasprava objavljena:
Javna rasprava održana:
Javno izlaganje održano:

26. siječnja 2022. godine
03. do 14. veljače 2022. godine
10. veljače 2022. godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine (NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnice Općine Sveta Nedelja od 24. siječnja 2022.
godine, KLASA: 024-03/22-01/001, URBROJ: 2163-32-02-22-16 Općina Sveta Nedelja,
Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade objavio je javnu raspravu o prijedlogu VII.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja.
Prethodno navedenim Zaključkom Općinske Načelnice utvrđen je:
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1. Prijedlog prostornog plana koji se daje na javnu raspravu,
2. Način provođenja javne rasprave.
Javna rasprava održana je u vremenu od 03. do 14. veljače 2022. godine.
1. Objava javne rasprave
Obavijest o održavanju i načinu organiziranja javne rasprave objavljena je u dnevnom tisku
(Glas Istre) dana 26. siječnja 2022. godine, na mrežnim stranicama Općine Sveta Nedelja
www.sv-nedelja.hr, na službenim Internet stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja www.mgipu.hr te oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja.
Za vrijeme trajanja Javne rasprave prijedlog VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Sveta Nedelja je bio izložen na javni uvid na oglasnoj ploči u zgradi Općine Sveta
Nedelja , ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8,30 do 11,30 sati.
Osim navedenoga javni uvid je bio omogućen i na službenim mrežnim stranicama Općine
Sveta Nedelja www.sv-nedelja.hr.
Na navedenim je mrežnim stranicama omogućeno pregledavanje cjelovitog prijedloga VII.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja za javnu raspravu (elaborat
broj U-8/2021), što podrazumijeva Odredbe za provedbu, Grafički prilog, Obrazloženje i
Sažetak za javnost.
Za vrijeme trajanja javne rasprave 10. veljače 2022. godine je organizirano javno izlaganje u
Vijećnici Općinskog vijeća, na adresi Nedešćina 103.
Sve prethodno navedene obavijesti vezane uz objavu javne rasprave date su u privitku i čine
sastavni dio ovog Izvješća.
2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj
raspravi
Na sudjelovanje u javnoj raspravi posebnom obavijesti o javnoj raspravi KLASA: 350-02/2101/01, URBROJ: 2163-32-02-22-30 od 24. siječnja 2022.g. pozvani su slijedeći sudionici:
• Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i države imovine , Ulica Republike
Austrije 20, Zagreb,
• Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
- Uprava za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju
- Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište
- Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
• Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Miramarska cesta 22, 10000
Zagreb,
• Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, 52100 Pula,
• Istarska županija – Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52100 Pula
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Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i
gradnju Labin, Titov trg 11, 52220 Labin
HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,
Hrvatske vode – VGO Rijeka, Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka,
Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Puli, Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula,
MUP - Policijska uprava Istarska - Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne
zaštite, Trg Republike 1, 52100 Pula,
Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured za zaštitu i spašavanje
Pazin/Pula, M. Brajše Rašana 7, 52000 Pazin,
Županijska uprava za ceste IŽ, M. B. Rašana 2, Pazin,
HRVATSKE ŠUME d.o.o., UPRAVA ŠUMA BUZET, Šumarija Labin, Zelenice 40,
Labin
HEP ODS d.o.o. Elektroistra Pula, Terenska jedinica Labin, Pulska 1, 52220 Labin,
Vodovod Labin d.o.o. Labin, Slobode 6, 52220 Labin,
1.Maj Labin, Vinež 81, 52220 Labin,
Grad Labin, Titov trg 11, 52220 Labin,
Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan,
Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan,
Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša,
Općina Barban, Barban 69, 52207 Barban

3. Sudionici javne rasprave
U vrijeme trajanja javne rasprave o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Sveta Nedelja zaprimljeno je 8 primjedbi, mišljenja i suglasnosti podnesenih pisanim
putem.
Tijekom javnog izlaganja u Zapisnik o javnom izlaganju nije izjavljena niti jedna primjedba.
3.1. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe:
prihvaćeni/nisu prihvaćeni/djelomično su prihvaćeni
U nastavku se daje obrada primjedbi podnesenih pisanim putem
1. Zavod za prostorno uređenje Istarske županije
Primjedba 1.1:

Status primjedbe:
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Primjedba se prihvaća, plansko rješenje će se uskladiti.
Obrazloženje:
Primjedba 1.2:

Status primjedbe:
Primjedba se prihvaća.
Obrazloženje:
2.HAKOM
Primjedbe:

Status primjedbe:
Primjedbe se ne prihvaćaju.
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Obrazloženje:
VII. Izmjene i dopune PPUO Sveta Nedelja pokrenute su temeljem Odluke o izradi VII. Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja ( “Službene novine Općine Sveta
Nedelja”, br. 19/21) kojom je utvrđeno da se istima pristupa radi stvaranja planskih pretpostavki
za neposrednu realizaciju projekata gradnje vinarije kao dijela vinogradarskog kompleksa sve
na k.č. 2162/2, 2163/1 i 2179/2 k.o. Cere.
Kako je iz sadržaja primjedbe vidljivo da ista izlazi izvan okvira ovog postupka primjedbu nije
moguće prihvatiti.
Osim navedenog važno je napomenuti da su odredbe kojima je regulirano postavljanje
samostojećih antenskih stupova i antenskih prihvata u PPOU Sveta Nedelja preuzete iz
odredbi za provođenje ( članak 119.) Prostornog plana Istarske županije zbog čega se iste ne
mogu mijenjati.
3. HRVATSKE VODE
Primjedbe:

Status primjedbe:
Primjedbe se ne prihvaćaju.
Obrazloženje:
Iako se primjedbom samo izražava negativan stav prema planskom rješenju iz zahtjeva koji
se navode u primjedbi, a koji su sastavni dio obrazloženja, jasno je da se javnopravno tijelo u
svojim zahtjevima nije referiralo na plansko rješenje kako u pogledu predmeta ovih izmjena i
dopuna tako i u pogledu nivoa obrade Prostornog plana Općine.
Shodno navedenome te dijelu obrazloženja koje je dato za primjedbu podnositelja – Hrvatske
regulatorne agencije za mrežne djelatnosti , a koji se odnosi na predmet VII. Izmjena i dopuna
PPUO Sveta Nedelja primjedbu nije moguće prihvatiti.
4. MUP RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE PAZIN
Mišljenje:
Mišljenjem data suglasnost na prijedlog Plana.
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5. UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ ISTARSKE ŽUPANIJE
Očitovanje:
Očitovanjem izjavljeno da na prijedlog Izmjena i dopuna PPUO-a nema primjedbi.
6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Očitovanje:
Očitovanjem proslijeđen zahtjev radi davanja mišljenja na nadležno postupanje Hrvatskim
šumama d.o.o. Zagreb.
7. VALTER MAUROVIĆ
Primjedba:
U sklopu Javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine
Sveta Nedjelja, obraćam se Naslovu sa prijedlogom da mi se odobri premještaj djela
građevinskog zemljišta veličine 150m2 sa kč 2834/1 (snimak u prilogu – područje iscrtano
crvenom bojom) na kč 2834/1 i 2831, (na snimku područje iscrtano plavom bojom).
Obrazloženje: budući da želimo pristupiti rekonstrukciji starog dijela građevine, započeli smo
postupak ishođenja građevinske dozvole u tu svrhu. Pri tom je utvrđeno da granica
građevinskog područja prolazi bočnim zidom građevine, što je vidljivo u priloženom snimku, te
nam je radi toga onemogućeno da na tom djelu probijamo otvore i gradimo terasu. S obzirom
da nam je u više navrata odbijen zahtjev za povećanjem građevinskog područja, primorani
smo tražiti da nam se odobri barem premještanje istog sa kč 2834/1. Budući da prijedlog ne
uključuje povećanje građevinskog područja već samo preraspodjelu, nadamo se pozitivnom
rješenju.
Status primjedbe:
Primjedba se ne prihvaća.
Obrazloženje:
VII. Izmjene i dopune PPUO Sveta Nedelja pokrenute su temeljem Odluke o izradi VII. Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja ( “Službene novine Općine Sveta
Nedelja”, br. 19/21) kojom je utvrđeno da se istima pristupa radi stvaranja planskih pretpostavki
za neposrednu realizaciju projekata gradnje vinarije kao dijela vinogradarskog kompleksa sve
na k.č. 2162/2, 2163/1 i 2179/2 k.o. Cere.
Kako je iz sadržaja primjedbe vidljivo da ista izlazi izvan okvira ovog postupka primjedbu nije
moguće prihvatiti.
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8. CELESTINA BERNAZ

Status primjedbe:
Primjedba se ne prihvaća.
Obrazloženje:
Daje se isto obrazloženje kao za primjedbu br.7.
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