KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD OZALJ

PROSTORNI PLAN UREÐENJA
GRADA OZLJA
II. IZMJENE I DOPUNE
PRIJEDLOG PLANA
SAŽETAK ZA JAVNOST

URBING d.o.o. za poslove prostornog ureñenja i zaštite okoliša

Zagreb – Ozalj, studeni 2021.

PROSTORNI PLAN UREðENJA GRADA OZLJA
II IZM,JENE I DOPUNE – SAŽETAK ZA JAVNOST
Naručitelj:

GRAD OZALJ
Gradonačelnica:

Lidija Bošnjak, dipl.oec.
Nositelj izrade Plana:

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove
Voditeljica Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove:

Vesna Cvijak, struč.spec.ing.aedif.

PROSTORNI PLAN UREðENJA GRADA OZLJA
II. IZMJENE I DOPUNE

PRIJEDLOG PLANA – SAŽETAK ZA JAVNOST
Stručni izrañivač Plana:

URBING d.o.o. za poslove prostornog ureñenja i zaštite okoliša, Zagreb

Direktor:

Tihomir Knezić, dipl.ing.arh.

Stručni tim:

Ines Kotula, mag.ing.arch.– odgovorni voditelj izrade Nacrta prijedloga plana
Petra Igrc, dipl.ing.arh.
dr.sc. Filip Šrajer, dipl.ing.arh.
Ivan Dajak, mag.ing.prosp.arch.
Vitoria Šokec Plepelić, mag ing.prosp.arch
Plan broj:

A-754/2021

Zagreb, studeni 2021.

PROSTORNI PLAN UREðENJA GRADA OZLJA
II IZM,JENE I DOPUNE – SAŽETAK ZA JAVNOST

PROSTORNI PLAN UREðENJA GRADA OZLJA
II IZMJENE I DOPUNE – SAŽETAK ZA JAVNOST

PROCEDURA IZRADE
Prostorni plan ureñenja Grada Ozlja donesen je 2006. godine (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 4/06)
(u nastavku PPUG), nakon čega su donesene jedne Izmjene i dopune 2015. godine (Službeni glasnik
Grada Ozlja broj 5/15). Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja - Odsjek za
urbanizam i komunalne poslove.
Kao stručni izrañivač u jednostavnom postupku javne nabave odabrana je tvrtka URBING d.o.o. Zagreb
s kojom je Grad Ozalj sklopio Ugovor o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada
Ozlja.
Izrada ovoga Elaborata temelji se na Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja
Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 4/21).
Po donošenju Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna PPUG-a, a sukladno članku 66. Zakona o zaštiti
okoliša (NN broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) proveden je postupak o potrebi strateške
procjene utjecaja Plana na okoliš te je donesena Odluka kojom se utvrñuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš za PPUG Ozlja.
Prijedlog Plana za javnu raspravu utvrdila je Gradonačelnica Zaključkom (KLASA: 350-02/21-01/01,
URBROJ: 2133/05-02-21-36 od 26. studenog 2021.g.) i uputila ga na javnu raspravu. Nakon provedene
javne rasprave o prijedlogu Plana, izrañuje se izvješće o javnoj raspravi i Nacrt konačnog prijedloga
Plana kao i Konačni prijedlog Plana koji Gradonačelnica upućuje Gradskom vijeću Grada Ozlja na
donošenje.

ULAZNI PODACI ZA IZRADU PLANA
Prostorni plan ureñenja Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja, broj 04/06, 05/15) je temeljni
prostorno-planski dokument za područje jedinice lokalne samouprave. Plan je 2006. izrañen od strane
stručnog izrañivača ADF d.o.o.. Odluka o donošenju PPUG usvojena je na Gradskom vijeću 2006.
godine i objavljena u Službenom glasniku Grada Ozlja broj 04/06.
Od izrade posljednjih izmjena i dopuna Grad je zaprimio niz zahtjeva fizičkih i pravnih osoba, uglavnom
za proširenjem grañevinskog područja naselja. Takoñer, pokazala se potreba za usklañenjem nekih
pojmova i planskih rješenja s važećim propisima koji su u meñuvremenu stupili na snagu, kao i korekcije
onih rješenja koja su se pokazala neadekvatnima obzirom na stanje u prostoru i razvojne potrebe.
Za potrebe izrade II. izmjena i dopuna PPUG Ozlja Grad Ozalj je, sukladno članku 85. Zakona o
prostornom ureñenju, prikupio inicijative od grañana i potencijalnih investitora, kao i zahtjeve od
javnopravnih tijela. Ove su inicijative bile temelj za donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna PPUG
Ozlja na Gradskom vijeću.
U Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna PPUG-a Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 4/21) Članak 6.
navedeni su sljedeći ciljevi izrade;
a) redefiniranje grañevinskih područja naselja i njihovo usklañenje sa stanjem na terenu i iskazanim
potrebama korisnika prostora,
b) proširenje mogućnosti izgradnje turističkih sadržaja, a sukladno iskazanim potrebama i interesu
korisnika prostora, te Odredbama Zakona,
c) osiguranje mogućnosti gospodarskog razvoja,
5

PROSTORNI PLAN UREðENJA GRADA OZLJA
II IZMJENE I DOPUNE – SAŽETAK ZA JAVNOST

d) osiguranje mogućnosti izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda za
sva naselja na području Grada Ozlja,
e) usklañenje elaborata Plana s Odredbama Zakona i drugih propisa od važnosti za planiranje i
ureñenje prostora.
Programska polazišta izrade II. Izmjena i dopuna Plana temelje se na usklañenosti sa Strategijom
prostornog razvoja RH, Prostornog plana Karlovačke županije, studijskih rješenja odvodnje i
pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda Grada Ozlja te Programom gospodarskog razvoja Grada Ozlja i
Karlovačke županije, te zaštiti okoliša i osiguranje uvjeta za daljnji održivi razvoj Grada Ozlja te
osiguranja prostorno-planskih uvjeta za ostanak i povratak stanovništva, uz gospodarski rast i održivi
razvoj stvaranjem preduvjeta za otvaranje novih oblika turističke ponude.
Tehničke izmjene grafičkog dijela plana
Prebacivanje Plana u HTRS
- Izvršeno je prebacivanje Plana u HTRS koordinatni sustav radi usklañivanja s novim katastrom
što je rezultiralo manjim promjenama površina grañevinskih područja, a sve je prethodilo izradi
nacrta prijedloga Plana,
Provedeni postupci legalizacije i ocjena mogućnosti uključivanja legaliziranih zgrada u granice
grañevinskih područja
Napravljena je ocjena mogućnosti uključivanja legaliziranih zgrada u granice grañevinskih područja,
gdje se Ocjena je pokazala da se većina legaliziranih grañevina nalazi dijelom ili u cijelosti unutra
grañevinskih područja a u slučaju gdje se legalizirana grañevina nalazi izvan grañevinskog područja
uzeti su u obzir sljedeći parametri; blizina grañevinskog područja, nalazi li se legalizirana grañevina
unutar površine poljoprivrednog zemljištu P1, jeli legalizirana grañevina svojim izgrañenim dijelom
unutra a dijelom izvan grañevinskog područja. Legalizirane grañevine koje se nalaze u neposrednoj
blizini grañevinskog područja, te legalizirane grañevine koje se svojim izgrañenim dijelom nalaze unutra
a dijelom izvan grañevinskog područja uvrštene su u grañevinsko područje. Grañevine koje su udaljene
od postojećeg grañevinskog područja odnosno radi nedostatka infrastrukturne opremljenosti i kolnog
pristupa, kao i grañevina koje se nalaze na površinama poljoprivrednog zemljišta nisu uvrštene u
grañevinsko područje.
Referentni primjeri proširenja grañevinskog područja legaliziranih grañevina u neposrednoj blizini
postojećeg grañevinskog područja

6

PROSTORNI PLAN UREðENJA GRADA OZLJA
II IZMJENE I DOPUNE – SAŽETAK ZA JAVNOST

Primjeri većeg proširenja grañevinskog područja legaliziranih grañevina u blizini postojećeg
grañevinskog područja

Grañevinskih područja naselja i izdvojeni dijelovi grañevinskih područja gospodarske i
ugostiteljsko turističke namjene.
Planski zahtjevi korisnika prostora i korekcija površina grañevinskih područja naselja i izdvojenih
dijelova grañevinskih područja gospodarske i ugostiteljsko turističke namjene.
Izmjene granica grañevinskog područja temeljem pojedinačnih zahtjeva fizičkih i pravnih osoba
- Prilikom izrade nacrta prijedloga Plana obrañeno je 74 zahtjeva fizičkih i pravnih osoba, pristigli
zahtjevi su se uglavnom odnosili na pojedinačna proširenja grañevinskih područja naselja.
Budući da je analizom utvrñeno da su grañevinska područja izgrañena preko 50% (što je
osnovni zakonski uvjet za mogućnost njihovog širenja), zahtjevi su se razmatrali na radnim
sastancima nositelja i izrañivača Plana, prema kriteriju izgrañenosti postojećeg GP, udaljenosti
od postojećeg GP te infrastrukturne opremljenosti odnosno kolnog pristupa;
Referentni primjer proširenja grañevinskog područja katastarskih čestica u neposrednoj blizini
postojećeg grañevinskog područja

Referentni primjer proširenja grañevinskog područja katastarskih čestica u blizini postojećeg
grañevinskog područja (udaljenost; 3-5 katastarskih čestica)
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Referentni primjer zahtjeva koji se nisu mogli prihvatiti radi udaljenosti od postojećeg grañevinskog
područja odnosno radi nedostatka infrastrukturne opremljenosti i kolnog pristupa

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (sva naselja Grada Ozlja)
- Kako bi se stvorio okvir za realizaciju novog sustava za odvodnju i pročišćavanje sanitarnih
otpadnih voda za sva naselja Grad Ozlja napravljeno je Koncepcijsko rješenje odvodnje i
pročišćavanja sanitarnih i otpadnih voda, temeljem kojeg je u Plan uvršteno; ureñaj za
pročišćavanje otpadnih voda, crpna stanica i trase sanitarne odvodnje.
Ukidanje DPU 12
- DPU 12 - područje sporta i rekreacije, stavljen izvan snage, stoga je i u PPUG Ozlja izbrisana
njegova granica.
Izmjene PPUG-a u skladu sa zahtjevima javnopravnih tijela
- Na poziv za dostavu zahtjeva odazvalo se 12 javnopravnih i upravnih tijela te gospodarskih
subjekata u vlasništvu države poput HAKOM-a i sl.. Tekstualni dio Plan (Odredbe za provedbu)
usklañen je s traženim te ažuriran prema zakonima i propisima. U grafičkom dijelu plana
napravljene su sljedeće izmjene
Prema očitovanju OIV, Odašiljači i veze d.o.o., na području Grada Ozlja nalaze se dva radijaska
koridora; Zagreb – Prisavlje 3 – Mirkovica i Sveta Gera – Karlovac-veze.
- U važećem planu na kartografskom prikazu 2a, ucrtana je trasa radijskog; Zagreb – Prisavlje 3 –
Mirkovica na krivoj lokaciji, te nije bila ucrtana trasa radijskog koridora Sveta Gera – Karlovacveze
Prema očitovanju HOPS d.o.o., na području Grada Ozlja nalaze se sljedeći planirani visokonaponski
objekti, planirani DV 110 kV PL TS Ozalj – TS Metlika (Republika Slovenija), DV 110 kV PL TS Ozalj –
TS Pokuplje i TS 110/35 kV Ozalj, od kojih planirani DV 110 kV PL TS Ozalj – TS Metlika (Republika
Slovenija) nije bio ucrtan u grafičkom dijelu Plana.
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Usklañenja
Usklañenje granica - Ekološka mreža
U tekstualnom dijelu plana, (Odredbe za provedbu) točno su navedena područja ekološke mreže;
HR2000094 Ozaljska špilja (točkasti lokalitet), HR 2000586 Žumberak-samoborsko gorje, HR2000642
Kupa i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000001 Pokupski bazen. U grafičkom dijelu
važećeg Plana netočno je označeno područje HR2000642 Kupa, stoga je napravljeno usklañenje
predmetnog područja.
Usklañenje sa zakonima i propisima
Prilikom izmjena i dopuna prostornih planova provodi se, u odgovarajućem opsegu, analiza i usklañenje
plana sa Zakonom o prostornom ureñenju kao temeljnim propisom. Osnovni aspekt usklañenja sa
Zakonom prilikom izrade ovih, II. izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada odnosi se na
terminologiju, usklañenja vezano za dozvoljenu izgradnju unutar i izvan grañevinskog područja i
elektroničku komunikacijsku mrežu.
Revidiranje Odredbi za provedbu PPUG-a
Ovim Planom izvršena je izmjena Odredbi za provedbu plana i to u dijelovima koji se odnose na izravnu
primjenu plana. Odredbe su usklañene meñusobno te pojednostavljene za čitanje i primjenu.
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