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2. Način provođenja javne rasprave. 
Javna rasprava održana je u vremenu od 6. ožujka do 6. travnja 2020. godine. 
 
1. Objava javne rasprave 
 
Obavijest o održavanju i načinu organiziranja javne rasprave  objavljena je u dnevnom tisku (Glas 
Istre) dana 26. veljače 2020. godine,  na mrežnim stranicama Grada Vodnjana - Dignano  
www.vodnjan.hr, na službenim Internet stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
www.mgipu.hr te oglasnoj ploči Grada Vodnjana - Dignano.  
 
Za vrijeme trajanja Javne rasprave prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističkog područja 
Baretini - Krnjaloža je bio izložen na javni uvid  u prostorijama turističke zajednice Grada 
Vodnjana-Dignano, Narodni trg 10, svakog radnog dana od 8-11 sati. 
Osim navedenoga javni uvid je bio omogućen i na službenim mrežnim stranicama Grada Vodnjana - 
Dignano  www.vodnjan.hr.  
 
Na navedenim je mrežnim stranicama omogućeno pregledavanje cjelovitog prijedloga Urbanističkog 
plana uređenja turističkog područja Baretini - Krnjaloža za javnu raspravu (elaborat broj 7070/19), što 
podrazumijeva Odredbe za provedbu, Grafičke priloge, Obrazloženje i Sažetak za javnost. 

 
Za vrijeme trajanja javne rasprave organizirano je jedno javno izlaganje koje je održano 10. ožujka 
2020. u 13.30 sati u prostorijama turističke zajednice Grada Vodnjana-Dignano, Trgovačka 2. 
 
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:350-09/18-01/03  
Ur.broj:2168-04-04/42-20-21 od 27. veljače 2020.g. pozvani su slijedeći sudionici: 

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 
- Ministarstvo državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 

Puli, Pula ulica Grada Graza 2 
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Sektor upravnih, 

inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Pula, Trg Republike 1 
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Pazin, M.B. Rašana 7 
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb, ulica Roberta 

Frangeša Mihanovića 9 
- IŽ, Zavod za prostorno uređenje, Pula, Riva 8 
- IŽ, Upravni odjel za održivi razvoj, Pula, Flanatička 29 
- IŽ, Županijska uprava za ceste, Pazin, M.B. Rašana 2, 
- Hrvatske vode, VGO za područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka, Đ. Šporera 3 
- Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Buzet, Šumarija Pula, Pula, Šijanska cesta 12 
- Vodovod Pula d.o.o. Pula, Radićeva 9 
- HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.,Elektroistra Pula, Pula, Vergerijeva 6 
- Pragrande d.o.o. Pula, Pula, Trg I istarske brigade 14 
- Plinara d.o.o. Pula, Pula, Industrijska ulica 17 

Preslik posebne obavijesti o javnoj raspravi dat je u privitku i čini sastavni dio ovog Izvješća. 
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3. Sudionici javne rasprave 
 
U vrijeme trajanja javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 10 podnositelja je 
podijelo svoje primjedbe, mišljenja i suglasnosti. 
U Knjigu primjedbi nije upisana niti jedna primjedba. 
 
3.1. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenja, prijedlozi i primjedbe: prihva ćeni/nisu 

prihvaćeni/djelomično su prihvaćeni 
 
U nastavku se daje obrada primjedbi podnesenih pisanim putem 
 
1. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE 
 
Mišljenje: 
Dato pozitivno mišljenje . 
 
2. PLINARA d.o.o. Pula 
 
U svim javnim i projektiranim prometnicama pustiti slobodan koridor širine 1,5m radi mogućnosti 
polaganja budućeg srednjetlačnog plinovoda. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje 
UPU-om nisu obuhvaćene javne prometne površine, već su iste UPU-om prikazane samo u smislu 
priključne  infrastrukture. 
Kako plinoopskrba za  šire kontaktno područje nije obrađena PPUG-om Vodnjana primjedbu nije 
moguće prihvatiti. 
 
3. HAKOM 
 
Mišljenje: 
Bez primjedbi. 
 
4. HRVATSKE VODE, VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA SLIVOVE  SJEVERNOG 

JADRANA 
 
Mišljenje: 
UPU je usklađen sa zahtjevima Hrvatskih voda. 
 
5. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE PAZIN 
 
Mišljenje: 
Mišljenjem data suglasnost na plansko rješenje. 
 
6. ISTARSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZV OJ 
 
Mišljenje: 
Mišljenjem data suglasnost na plansko rješenje. 
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7. PRAGRANDE d.o.o. Pula 
 
Primjedbe: 
Planirati razdjelni sustav odvodnje. kanalizacijsku mređžu planirati unutar slobodnog profila 
prometnica, zelenih i drugij javnih površina na način da se ne zasjecaju građevne čestice. osigurat  
koridore služnosti za primarni i sekundarni sustav odvodnje. 
 
Status primjedbi: 
Primjedbe se ne prihvaćaju. 
 
Obrazloženje 
U obuhvatu UPU-a planira se razdjelni sustav  odvodnje otpadnih voda, što znači da će se oborinske 
otpadne vode rješavati odvojeno od sanitarnih otpadnih voda. 
Unutar područja obuhvata UPU-a  i u širem kontaktnom prostoru, nije predviđen javni sustav 
odvodnje sanitarnih otpadnih voda. 
Unutar područja obuhvata UPU-a  predviđa se izdradnja vlastitog sustava odvodnje i pročišćavanja 
sanitarnih otpadnih voda drugog ili odgovarajućeg stupnja pročišćavanja sa ispuštanjem pročišćenih 
otpadnih voda u podzemlje putem upojnog bunara ili drenaže odnosno ponovno korištenje pročišćenih 
otpadnih voda kao tehnoloških voda ili za potrebe navodnjavanja.   
 
8. VODOVOD d.o.o. Pula 
 
Primjedbe: 
Dopuniti tekstualni dio dimenzijom cjevovoda pod čijim je utjecajem područje obuhvata. 
 
Status primjedbi: 
Primjedba se  prihvaća. 
 
9. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE 
 
Primjedba: 
Građevinu u kojoj se planira uprava i prijem (recepcija) definirati kao „centralnu građevinu“ koja nije 
prateći sadržaj već osnovni sadržaj turističkog naselja. Interne prometnice također ne tretirati pratećim 
sadržajem već infrastrukturom. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje 
Područje obuhvata Plana čini jedna građevna čestica turističkog naselja razgraničena na površine 
ugostiteljsko turističke namjene unutar kojih je planirana organizacija smještajnih kapaciteta i 
površine ugostiteljsko turističke namjene planirane za organizaciju pratećih sadržaja. 
Unutar površine podnamjene prateći sadržaji – uprava i prijem dozvoljena je gradnja 
poslovnih građevina različitih upravnih i prijemnih funkcija (porta, info punkt, recepcija, 
uprava i sl.), pratećih trgovačkih, ugostiteljskih, zabavnih i uslužnih djelatnosti (prostori za 
organiziranje prezentacija i radionica , suvenirnica, restoran, bar i sl. ) te sportsko – 
rekreacijskih sadržaja. Iz navedenog je vidljivo da je UPU-om radi uspostave osnovne 
prostorne dispozicije određena površina u okviru koje će se organizirati različiti prateći 
sadržaji. Uvođenje termina „centralna građevina“ u plansko rješenje u primjedbi nije ničime 
argumantirano, a osnovnim sadržajem se smatraju smještajne jedinice. 
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Primjedba: 
Brojčano razgraničiti smještajne kapacitete u samostalnim građevinama i u centralnoj 
građevini. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje 
Kako je već i u prethodnom odgovoru navedeno obuhvat UPU-a čini jedna građevna čestica 
turističkog naselja za koju se na nivou planskog dokumenta ne procijenjuje svrsishodnim 
daljnje razgraničenje. Isto će se utvrditi u postupku izrade projektne dokumentacije temeljem 
daljnjih analiza prostornih mogućnosti. 
 
Primjedba: 
U čl. 5 i 68. preoblikovati riječ „rješenju“. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje 
Navedena riječ je u predmetnim člancima upotrebljena u smislu planskog rješenja. 
 
Primjedba: 
U čl.9 . preoblikovati način mjerenja najviše visine na način da se ista mjeri od najniže kote 
neposredno uz građevinu. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje 
Način mjerenja maksimalne visine određen UPU-om preuzet je iz PPUG Vodnjana. 
 
Primjedba: 
Odrediti u čl. 10. da li se radio o ravnom i kosom terenu, a sve vezano uz definiciju nadzemne 
etaže. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje 
Određivanje nadzemne etaže vezano je uz  pojam konačno zaravnatog terena neposredno uz 
građevinu, koji ovisi o položaju građevine i odrediti će se u postupku izrade projektne dokumentacije. 
 
Primjedba: 
Definirati pomoćne građevine. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se prihvaća. 
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Primjedba: 
Čl.20. dopuniti „jedinstvenim upravljanjem“. Dopuniti Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i 
posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli brojm narodnih novina iz zadnjih 
izmjena. Brisati st.5. članka 20. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se  djelomično prihvaća. 
 
Obrazloženje 
St. 5. članka 20 je utvrđeno da su unutar turističkog naselja  dozvoljeni svi tipovi smještaja 
omogućeni Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih 
objekata iz skupine Hoteli za vrstu turističko naselje. Kako se cijelo plansko rješenje veže na 
prethodno navedeni Pravilnik ne procijenjuje se potrebnim brisanje navedene odredbe. Ostali 
dijelovi primjedbe se prihvaćaju. 
 
Primjedba: 
Gradnja građevina tipologije poluugrađene i ugrađene nije moguća jer je gradivi dio određen 
na udaljenosti od 5,0m a ne na granici građevne čestice. Brisati u st. 5 duplo navedeni dio 
odredbe. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se  djelomično prihvaća. 
 
Obrazloženje 
Gradivi dio je UPU-om određen za cjelinu složene građevine turističkog naselja. Pojedinačne 
građevine koje čine cjelinu složene građevine se unutar tog gradivog dijela mogu graditi kao 
slobodnostojeće, poluugrađene i ugrađene. Dupli dio odredbe u st. 5 će se izbrisati. 
 
Primjedba: 
U čl.29.st.2.  i st. 4 čl.38. precizirati da se radi o dodatnim „internim“ površinama. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se  ne prihvaća. 
 
Obrazloženje 
U čl.29.st.2.  i st. 4 čl.38.  je propisano da je „Pored javne i interne prometne površine 
prikazane u kartografskim prikazima, usmislu uređenja građevne čestice turističkog naselja je 
moguće u postupku ishođenja akata za provedbu Plana planirati dodatne kolne i pješačke 
površine u skladu sa odredbama ovog Planai odredbama prostornog plana šireg područja. Iz 
navedenog je jasno da se radi o dodatnim „internim“ površinama. 
 
Primjedba: 
Brisati mogućnost izmjene svih dijelova sustava odvodnje otpadnih voda te uvjetovati obvezu 
izgradnje zatvorenog sustava odvodnje sa pročišćavanjem. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se  ne prihvaća. 
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Obrazloženje 
Unutar područja obuhvata UPU-a planirana je  izdradnja vlastitog sustava odvodnje i 
pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda drugog ili odgovarajućeg stupnja pročišćavanja. 
Planom je dozvoljena  izmjena svih dijelova sustava odvodnje otpadnih voda planiranog 
UPU-om – situacijski i visinski, ukoliko to zahtijevaju geotehničke i hidrotehničke 
karakteristike tla te ukoliko je izmjena tehnički, tehnološki i ekonomski opravdana. 
Navedena mogućnost ne podrazumijeva izmjenu koncepta sustava odvodnje. 
 
Primjedba: 
Mogućnost fazne izgradnje u čl. 101. zamijeniti mogućnosti etapne gradnje. 
 
Status primjedbe: 
Primjedba se  prihvaća. 
 
Primjedba: 
Načelno - ispraviti propise i brojeve narodnih novina u kojima su objavljeni  
 
Status primjedbe: 
Primjedba se  prihvaća. 
 
10. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, SLUŽBA CIVILNE  ZAŠTITE PAZIN, 

ODJEL INSPEKCIJE 
 
Mišljenje: 
Mišljenjem data suglasnost na plansko rješenje. 
 
 
3.2. Popis sudionika u javnoj raspravi čija mišljenja, prijedlozi i primjedbe nisu razmatra ni iz 

razloga propisanih Zakonom o prostornom uređenju. 
 
Van roka za podnošenje primjedbi nije zaprimljena niti jedna primjedba.  
 
Sastavni dio ovog Izvješća čine slijedeći prilozi: 

1. Zaključak Gradonačelnika 
2. Obavijest u Glasu Istre  
3. Obavijest na mrežnim stranicama www.vodnjan.hr 
4. Obavijest na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 

www.mgipu.hr 
5. Posebna obavijest o javnoj raspravi 
6. Zapisnik s javnog izlaganja 
7. Mišljenja javnopravnih tijela 
8. Preslika Knjige primjedbi 

 
 
 
 
 
 









 



 












































