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Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13. 

i 78/15), članka 64. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 

(„Narodne novine" broj 3/17) i članka 47. Statuta Općine Goričan („Službeni glasnik 

Međimurske županije" broj 5/2013), Načelnik Općine Goričan donosi: 

 

ODLUKU 

o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 

potrebe 

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Goričan 

 

Članak 1. 

 

Odlukom o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Goričan (u daljnjem tekstu: 

Odluka) započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak 

III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Goričan (u daljnjem tekstu: Izmjene i 

dopune Prostornog plana). 

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune 

Prostornog plana provodi Općina Goričanu daljnjem tekstu: Općina) u suradnji s Upravnim 

odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije. 

Članak 2. 

 

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana je Jedinstveni upravni odjel Općine 

Goričan. 

Članak 3. 

 

Razlozi za pokretanje postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana su sljedeći: 

Razlog za pokretanje postupka izrade i donošenja ID PPUO je promjena koncepta 

sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda od one utvrđene važećim PPUO 

Goričan. 

Prema novom rješenju se dio područja Općine Goričan integrira u aglomeraciju Donji 

Kraljevec, odnosno javna odvodnja otpadnih voda za naselje Goričan se predviđa spojiti na 

javni sustav odvodnje i zbrinjavanja otpadnih voda Općine Donji Kraljevec. Radi toga se do 

sada predviđeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda jugoistočno od Goričana ne bi izvodio, 

već bi se sustav odvodnje spojio na uređaja za pročišćavanje u Donjem Kraljevcu. 

Izmjene i dopune Prostornog plana odnose se isključivo na predmet izmjena i dopuna. 

Članak 4. 

 

Programska polazišta i ciljevi ID PPUO odnose se na usklađenje planskog dokumenta 

s Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Donji Kraljevec usvojene od 

Skupštine Međimurske županije 09. ožujka 2017. KLASA: 325-01/16-03/13, URBROJ 

2109/1-02-17-02.  

Predmetnom Odlukom utvrđene su nove granice aglomeracije Donji Kraljevec, pri 

čemu je unutar granica aglomeracije uvršten i jedan dio područja Općine Goričan, uključujući 

i naselje Goričan, te je kao jedini za potrebe aglomeracije utvrđen uređaj za pročišćavanje 

otpadnih voda Donji Kraljevec, s ispustom u vodotok Bistrec – Rakovnica. Predmetna odluka 
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Skupštine Međimurske županije zasniva se na Studiji izvodljivosti projekata aglomeracije na 

području Međimurja veličine 2.000 – 10.000 ES – Aglomeracija Goričan – Donji Kraljevec, 

iz listopada i studenog 2016. godine. 

Cilj je osiguranje mogućnosti izdavanja akata za gradnju za dijelove sustava odvodnje 

i zbrinjavanje otpadnih voda za potrebe naselja Goričan u sklopu aglomeracije Donji 

Kraljevec. 

Članak 5. 

 

Područje Općine nalazi se unutar područja zaštićenih prema Zakonu o zaštiti prirode - 

Regionalni park „Mura – Drava“ i Značajni krajobraz „Mura“. 

Područje Općine nalazi se unutar područja ekološke mreže „Natura 2000“ i to: POVS 

(područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove) HR 2000364 „Mura“ i HR 2001347 

Donje Međimurje. 

Lokacija uređaja za pročišćavanje u dosadašnjem Prostornom planu je određene unutar 

područja zaštićenih prema Zakonu o zaštiti prirode, a izvan područja ekološke mreže. 

Jednako je i s lokacijom izvedenog uređaja za pročišćavanje Donji Kraljevec. 

Članak 6. 

 

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 

okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 

80/13, 153/13. i 78/15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 

okoliš („Narodne novine" broj 3/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i odredbama 

posebnih propisa iz područja iz kojeg se Prostorni plan donosi i to sljedećim redoslijedom 

provedbe: 

 

1. Općina sukladno članku 33. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na 

okoliš („Narodne novine" broj 3/17), započinje postupak ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana donošenjem ove 

Odluke. 

 

2. Općina će za potrebe postupka pribavili mišljenja javnopravnih tijela. U svrhu 

pribavljanja mišljenja Općina dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške 

procjene u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke. 

 

3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Izmjena i dopuna 

Prostornog plana na okoliš, iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i 

programa na okoliš („Narodne novine" broj 3/17), tijela i/ili osobe daju mišljenje o 

potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva 

dostavljaju Općini. Ako Općina ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja s 

tijelom i/ili osobom koja je dostavila mišljenje. 

 

4. Općina će dostaviti Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike, 

sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine" broj 80/13, 153/13. i 78/15) 
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zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti Izmjena i dopuna Prostornog 

plana za ekološku mrežu. 

 

5. Ako Ministarstvo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Izmjena i dopuna 

Prostornog plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje 

mišljenje da su Izmjene i dopune Prostornog plana prihvatljive za ekološku mrežu. 

 

6. Ako Ministarstvo ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Izmjena i 

dopuna Prostornog plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, 

daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba glavne ocjene, što znači da se 

obvezno provodi i postupak strateške procjene. 

 

7. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Općina 

potvrđuje da za Izmjene i dopune Prostornog plana koji je u izradi "jest potrebno" ili 

"nije potrebno" provesti postupak strateške procjene, Općina će o provedenom 

postupku ocjene pribaviti mišljenje Međimurske županije, Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, za potrebe čega će dostaviti prijedlog 

odluke i cjelovitu dokumentaciju o provedenom postupku ocjene. 

 

8. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune Prostornog plana imaju 

vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške 

procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene 

sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana 

i programa na okoliš („Narodne novine" broj 3/17). 

 

9. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune Prostornog plana nemaju 

vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti 

stratešku procjenu. 

 

10. O odluci iz točke 8. i 9. ove Odluke, Općina informira javnost sukladno Zakonu o 

zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti 

u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08). 

Članak 7. 

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš dostavlja se tijelima 

nadležnim za pojedine sastavnice okoliša, odnosno na lokalnoj razini organima jedinica 

lokalne samouprave nadležnim za zaštitu okoliša, voda, zdravlja, poljoprivredu, šumarstvo i 

ostalo, upravnim odjelima županije nadležnim za zaštitu okoliša, voda, zdravlja, 

poljoprivredu, šumarstvo i ostalo, ustanovi nadležnoj za zaštićena područja, , nadležnom 

Zavodu za javno zdravstvo, ministarstvu u čijoj je nadležnosti zaštita okoliša i prirode, 

susjednim jedinicama lokalne samouprave ako plan može imati utjecaj na njihovo područje. 

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune 

Prostornog plana prema ovoj Odluci sudjelovat će sljedeća javnopravna tijela/osobe: 
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1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb 

2. Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Čakovec, 

3. Međimurska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, R. Boškovića 2, 

Čakovec 

4. Međimurska županija, Zavod za javno zdravstvo, I.G. Kovačića, 1e, Čakovec 

5. Međimurska županija, Zavod za prostorno uređenje, R. Boškovića 2, Čakovec 

6. Međimurska priroda - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Međimurske županije, Trg međimurske prirode 1, 

Križovec, 40315 Mursko Središće 

7. Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26b 

8. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Trnava“, Čakovec, Ivana Mažuranića 2 

9. Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Matice Hrvatske 10, Čakovec 

10. Općinsko vijeće Goričan 

11. Općinsko vijeće Donji Kraljevec 

12. Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

okoliša, R. Boškovića 2, Čakovec – po pribavljenim ostalim mišljenjima. 

Članak 8. 

 

Općina je dužna informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 

(„Narodne novine" broj 80/13, 153/13. i 78/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju 

javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), 

kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

Članak 9. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj mrežnoj 

stranici Općine. 

 

 

 

KLASA:350-05/17-01/01   

URBROJ: 2109/08-17-03 

Goričan,23.10.2017.g. 

 

 

                                                                                                                                                                

                                                                                   NAČELNIK                                                                                                                

                                                                                                          
                                                                                                        Mario Moharić dr.vet.med. 

              

 


