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I. POSTUPAK STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 

 

U postupku izrade Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Korana“ provodi se i postupak 
Strateške procjene utjecaja na okoliš kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš 
koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa.  

Donošenjem Odluke o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog 
plana uređenja turističke zone „Korana“ (u daljem tekstu: Strateška studija) KLASA: 350-03/17-
01/02, URBROJ: 2133/16-18-14 od 23.10.2018. započela je Strateška procjena utjecaja na okoliš. 

Navedenom Odlukom utvrđene su radnje koje će se provesti u postupku strateške procjene, te 
redoslijed njihovog provođenja. Odluka je objavljena na mrežnoj stranici Općine Rakovica 
www.rakovica.hr. Nadležno tijelo za provedbu strateške procjene je Općina Rakovica, Upravni 
odjel za poslove lokalne samouprave, komunalni sustav i prostorno uređenje. 

Nakon donošenja Odluke, započete su aktivnosti u postupku strateške procjene i to utvrđivanje 
sadržaja Strateške studije te imenovanje Povjerenstva za stratešku procjenu. 

Po donošenju Odluke o sadržaju Strateške studije KLASA: 350-03/17-01/02; URBROJ: 2133/16-
01/1-04/1-18-20 od 07. siječnja 2018 godine, tvrtka IRES EKOLOGIJA d.o.o., koja je javnim 
nadmetanjem odabrana kao ovlaštenik za izradu Strateške studije, pristupila je izradi Strateške 
studije. 

Odlukom KLASA: 350-03/17-01/02, URBROJ: 2133/16-01/1-04/1-18-21 od 14. siječnja 2018 
godine imenovano je Povjerenstvo za stratešku procjenu, čija je zadaća ocjena cjelovitosti i 
stručne utemeljenosti Strateške studije. 

Provedeni koraci strateške procjene su izvršeni u skladu sa propisima koji uređuju područje 
zaštite okoliša te informiranja javnosti i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima 
zaštite okoliša. 
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II. PROVEDBA JAVNE RASPRAVE I SUDJELOVANJE JAVNOSTI  I 
ZAINTERESIRANE JAVNOSTI 

Javna rasprava Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja turističke zone „KORANA“ 
provodi se sukladno članku 95. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 
65/17, 114/18 i 39/19), a javna rasprava Strateške studije sukladno članku 166. Zakona o zaštiti 
okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članku 23. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 3/17) kao i članka 16. 
i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša (Narodne novine br. 64/08). 

Zaključkom o utvrđivanju prijedloga Strateške studije procjene utjecaja UPU turističke zone 
Korana na okoliš i Zaključka o utvrđivanju prijedloga UPU turističke zone Korana  ( Službeni 
glasnik Općine Rakovica br. 1/2019) o upućivanju Prijedloga urbanističkog plana uređenja 
turističke zone „Korana“ pokrenuta je objedinjena javna rasprava u trajanju od 30 dana. 

Objedinjenu javnu raspravu je koordinirao i provodio je Upravni odjel za poslove lokalne 
samouprave, komunalni sustav i prostorno uređenje Općine Rakovica. 

Obavijest o objedinjenoj javnoj raspravi KLASA: 350-03/19-01/05; URBROJ: 2133/16-04/01-
19-2 objavljena je u dnevnom tisku Večernjeg lista od 10. ožujka 2019 godine, informacijskom 
sustavu Ministartva graditeljstva i web stranici Općine Rakovica.  

Objedinjena javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Korana“ 
i Strateškoj studiji trajala je od 06.svibnja do 04. lipnja 2019 godine. 

Tijekom trajanja javne rasprave izvršeno je javno izlaganje o Prijedlogu URBANISTIČKOG 
PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE „KORANA“i Strateške studije dana 21.svibnja 
2019 godine. 

Javnosti je, na mrežnim stranicama, bio dostupan Prijedlog URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA TURISTIČKE ZONE „KORANA“, Strateška studija, Ne-tehnički sažetak, a uvid 
u tiskani oblik je bio omogućen na mjestu javnog uvida. 

Tijekom trajanja objedinjene javne rasprave, u pisanom obliku bilo je moguće dati primjedbe, na 
adresu Općina Rakovica , Rakovica 6, 47245 Rakovica.  

Tijelima koja su sukladno posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku strateške procjene 
utjecaja na okoliš upućen je poseban pisani zahtjev KLASA: 350-03/19-01/05 URBROJ: 
2133/16-04/01-19-4 od 26.04.2019. godine za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga vezanih 
za Prijedlog Urbanističkih planova uređenja i Stratešku studiju. 
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Tijekom javne rasprave i javnog izlaganja o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke 
zone „KORANA“ i Strateške studije u prostorijama Općine Rakovica, Rakovica 6, Rakovica, 
bilo je moguće unošenje primjedbi u knjigu primjedbi kao i na zapisnik sa javnog izlaganja.  

Primjedbe na Stratešku studiju i odgovori: 

1. JU Nacionalni park Plitvička jezera, Plitvička jezera, Josipa Jovića 19 . 
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Ista se prihvaća na načina da se u dio teksta  koji glasi 

Prije priključenja novih građevina ugostiteljsko-turističke namjene na sustav vodoopskrbe 
Nacionalnog parka Plitvička Jezera potrebno je riješiti proširenje vodoopskrbnog sustava koji se 
temelji na izgradnji novih vodocrpilišta i prestanku korištenja vode iz jezera Kozjak, na način da 
se za sve osigura dovoljna količina vode i/ili da se u sustav uključe vodocrpilišta za koja se 
trenutačno provode istražni radovi ili za koja će se eventualno u budućnosti pokazati da su nakon 
istraživanja pogodna za korištenje.  
 
Zamjeni sa slijedećim tekstom: 

     „Prije priključenja novih građevina  ugostiteljsko - turističke namjene na sustav vodoopskrbe 
potrebno je osigurati proširenje vodoopskrbnog sustava na načina da se osigura dovoljna količina 
vode bez dodatnih crpljenja iz jezera „Kozjak“  ( rekonstrukcijom postojećeg sustava, ili kroz 
Program smanjenja gubitaka koji se provodi na području Općina Rakovica i Plitvička Jezera), 
odnosno  da se u budućnosti u sustav uključe vodocrpilišta za koja se trenutačno provode istražni 
radovi ili za koja će se eventualno pokazati da su nakon istraživanja pogodna za korištenje, sve u 
cilju prestanka korištenja vode iz jezera „Kozjak“. 

 

 
2. Općine Rakovica, Rakovica 6, Rakovica.  
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Primjedba se prihvaća na način da se pod mjeru 9. Mjera sprečavanja nepovoljna utjecaja 
na okoliš postojeći tekst koji glasi: 

Prije priključenja novih građevina ugostiteljsko-turističke namjene na sustav vodoopskrbe 
Nacionalnog parka Plitvička Jezera potrebno je riješiti proširenje vodoopskrbnog sustava koji se 
temelji na izgradnji novih vodocrpilišta i prestanku korištenja vode iz jezera Kozjak, na način da 
se za sve osigura dovoljna količina vode i/ili da se u sustav uključe vodocrpilišta za koja se 
trenutačno provode istražni radovi ili za koja će se eventualno u budućnosti pokazati da su nakon 
istraživanja pogodna za korištenje.  
 
Zamjeni sa slijedećim tekstom: 

     „Prije priključenja novih građevina  ugostiteljsko - turističke namjene na sustav vodoopskrbe 
potrebno je osigurati proširenje vodoopskrbnog sustava na načina da se osigura dovoljna količina 
vode bez dodatnih crpljenja iz jezera „Kozjak“  ( rekonstrukcijom postojećeg sustava, ili kroz 
Program smanjenja gubitaka koji se provodi na području Općina Rakovica i Plitvička Jezera), 
odnosno  da se u budućnosti u sustav uključe vodocrpilišta za koja se trenutačno provode istražni 
radovi ili za koja će se eventualno pokazati da su nakon istraživanja pogodna za korištenje, sve u 
cilju prestanka korištenja vode iz jezera „Kozjak“. 

  
3. Ministartva zaštite okoliša i energetike Zagreb, Radnička cesta 80, Zagreb. 
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Primjedbe pod b i c se prihvaćaju a primjedba pod a se korigira na način da glasi: 

     „Prije priključenja novih građevina  ugostiteljsko - turističke namjene na sustav vodoopskrbe 
potrebno je osigurati proširenje vodoopskrbnog sustava na načina da se osigura dovoljna količina 
vode bez dodatnih crpljenja iz jezera „Kozjak“  ( rekonstrukcijom postojećeg sustava, ili kroz 
Program smanjenja gubitaka koji se provodi na području Općina Rakovica i Plitvička Jezera), 
odnosno  da se u budućnosti u sustav uključe vodocrpilišta za koja se trenutačno provode istražni 
radovi ili za koja će se eventualno pokazati da su nakon istraživanja pogodna za korištenje, sve u 
cilju prestanka korištenja vode iz jezera „Kozjak“. 

 

 Mišljenja da nema primjedbi: 

1.Hrvatske ceste d.o.o., Odjel za razvoj i planiranje, Zagreb  

2. Ministartvo državne imovine, Zagreb, Dežmanova 10. 

 

Primjedbe iz Zapisnika s javnog uvida: 

1.Jurica Cindrić, JU NP Plitvička jezera 

2.Mira Špoljarić, Turistička zajednica Općine Rakovica, Rakovica 

3. Mihovil Bićanić, zamjenik Općinskog načelnika općine Rakovica 

Odgovori dani na javnoj raspravi i uneseni u Zapisnik sa javne rasprave. 

 

III. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZV ANI POSEBNOM 
OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI 

Posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi upućene su sljedećim tijelima i pravnim osobama: 

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, 
2. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb 
3. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Račkog 6, 10 000 Zagreb 
4. Ministarstvo zdravlja, Branimirova 183, 10 000 Zagreb 
5. Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb 
6. Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, 

Križanićeva 11,47 000 Karlovac 
7. HEP – operator distribucijskog sustava, Elektrolika Gospić, Lipovska 31, 53 000 Gospić 
8. HEP – prijenos električne energije, Kupska 4, 10 000 Zagreb 
9. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, 

10110 Zagreb 
10. Hrvatski telekom d.d. – Odjel za tehničko planiranje Regije 3, zapad, Ciottina 17A, 51 000 

Rijeka 
11. MUP – PU Karlovačka, Trg hrvatskih redarstvenika 6, 47 000 Karlovac 
12. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac, 

Vladka Mačeka 8, 47 000 Karlovac, 
13. Županijska uprava za ceste, Barilović, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/a, 47 250 

Duga Resa 
14. Hrvatske ceste, Sektor za razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, 10 000 Zagreb,  
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15. Hrvatske vode, Vodno gospodarski odjel za sliva Save, Služba zaštite od štetnog djelovanja 
voda, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb 

16. Hrvatske vode VGO za vodno područje Save, „Kupa“ Karlovac, Obala Račkog 10, 47 000 
Karlovac 

17. Karlovačka županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 
Karlovačke županije, Križićeva 30, 47 000 Karlovac, 

18. Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Križanićeva 11, Karlovac 
19. DGU- Ispostava Slunj, Područni ured za katastar Slunj, Trg dr. F. Tuđmana 12, 47240 Slunj 
20. Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, 
21. Spelekom d.o.o., Rakovica 6,  47245 Rakovica 
22. Plinacro d.o.o. Operator plinskog transportnog sustava, Savska cesta 88a, Zagreb 
23. Turistička zajednica Općine Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica, 
24. Javna ustanova Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica 
25. Mjesni odbor Drežničko Selište 
26. Mjesni odbor Čatrnja 
27. Grad Slunj, Trg dr. F. Tuđmana 12, 47240 Slunj 
28. Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica 
29. Općina Saborsko, Senj 44, 47306 Saborsko 
30. Nacionalni park Plitvička Jezera, 53231 Plitvička Jezera 

 

 

IV. MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE 

Objedinjena javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone 
„KORANA“  i Strateške studije trajala je od 06.svibnja do 04. lipnja 2019 godine, te su u 
razmatranje uzeta mišljenja i primjedbe koja su pristigla u tom roku. 

Za vrijeme trajanja objedinjene javne rasprave nije bilo upisanih primjedbi u Knjigu primjedbi 
na mjestu javnog uvida. 
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