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Na temelju članka 64. st. 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13,
153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. st. 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i članka 49. Statuta
Općine Ravna Gora („Službene novine Općine Ravna Gora“, broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i
13/21) Općinski načelnik Općine Ravna Gora dana 14. srpnja 2022. godine donio je

ODLUKU
KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU
PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA V. IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJE OPĆINE RAVNA GORA

Članak 1.
Općinski načelnik Općine Ravna Gora donio je dana 27. travnja 2022. godine Odluku
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. izmjene i
dopune prostornog plana uređenje Općine Ravna Gora (KLASA: 351-01/22-01/3, URBROJ:
2170-32-03-22-8), prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora (u daljnjem
tekstu: Upravni odjel) proveo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
za V. izmjene i dopune prostornog plana uređenje Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu:
Plan).
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Plan nema
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš niti značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu, na
osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
Članak 2.
Razlozi za izmjenu i dopunu Plana su sljedeći:
1. redefiniranje granica svih građevinskih područja sukladno mogućnostima i
zahtjevima zainteresirane javnosti
2. utvrditi proširene granice rekreacijskog područja „Sušički jarak“,
3. formirati površinu izvan građevinskih područja i utvrditi uvjete korištenja za
sanjkalište „Bajt“,
4. omogućiti formiranje sadržaja robinzonskog turizma sukladno zakonskim i
podzakonskim aktima iz oblasti turizma,
5. izvršiti promjene infrastrukturnih i komunalnih sustava sukladno zahtjevima
javnopravnih tijela i ustanova sa javnim ovlastima,
6. sukladno potrebama i provedenim izmjenama, izvršiti izmjene i dopune Odredbi za
provedbu Plana.
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Ciljevi i programska polazišta Plana:
Plan se radi sa ciljem da se osigura svrsishodniji gospodarski razvoj Općine, omogući daljnja
stambena izgradnja, omoguće adekvatni uvjeti za razvoj turističke ponude u obiteljskom
gospodarstvu, kao i sveukupne turističke i rekreativne ponude lokalne sredine, te olakšaju
uvjeti izgradnje.
Članak 3.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Upravni odjel zatražio je
mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,
Užarska 26, Rijeka
2. Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša, Riva 10, 51 000 Rijeka
3. Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni
razvoj, Slogin kula 2/II, 51 000 Rijeka
4. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i
upravljanje projektima, Adamićeva 10/VI, Rijeka
5. Javna ustanova „Priroda“, Grivica 4, 51000 Rijeka
6. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52A,
51 000 Rijeka
7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana sa sjedištem u
Rijeci, Đure Šporera 3, 51 000 Rijeka
8. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Delnice, Supilova 32, 51 300 Delnice
9. Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Supilova 173, 51 300 Delnice
U okviru ovog postupka, temeljem članka 29. st. 5. Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ , broj 3/17) i članka 46.
Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a sve
sukladno članku 6. Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune prostornog plana uređenje Općine Ravna Gora.
Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora kao nositelj izrade Plana uputio je
Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu.
Zaprimljena su sljedeća mišljenja i očitovanja:
Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice BROJ: 493/22 od
05.svibnja 2022. dano je mišljenje da za Plan nije potrebno provesti postupak strateške
procjene utjecaja na okoliš;
Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Delnice, Odjel za ekologiju KLASA
OZNAKE: DE-22-01-584, URBROJ: 11-00-06/01-22-02 od 03.svibnja 2022. – dano
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je mišljenje da Plan nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na
okoliš;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel
u Rijeci, KLASA: 612-08/22-10/0162 URBROJ: 532-05-02-11/7-22-2 od 12. svibnja
2022. godine, navedeno slijedeće:
Na području obuhvata predmetnog Plana nema zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara
upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Sukladno navedenom,
utvrđeno je da isključno s aspekta zaštite kulturne baštine nije potrebna izrada strateške
procjene utjecaja na okoliš.
Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša KLASA: 351-01/22-04/35, URBROJ: 2170-03-08/3-226 od 29. lipnja 2022. godine – dano je mišljenje da za Plan ne bi bilo potrebno
provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, kao i Mišljenje KLASA: 35101/22-04/35, URBROJ: 2170-03-08/3-22-5 da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekološku mrežu
Svoje mišljenje-očitovanje u zakonskom roku od 30 dana od primitka zahtjeva za
davanje mišljenja nisu dostavila slijedeća tijela, te se stoga sukladno članku 70. st. 2.
Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i
članku 9. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
(„Narodne novine“, broj 3/17) smatra da prema posebnim propisima s njihove strane
nema dodatnih zahtjeva vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u Planu:
1. Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni
razvoj, Slogin kula 2/II, 51 000 Rijeka
2. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i
upravljanje projektima, Adamićeva 10/VI, Rijeka
3. Javna ustanova „Priroda“, Grivica 4, 51000 Rijeka
4. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52A,
51 000 Rijeka
5. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana sa sjedištem u
Rijeci, Đure Šporera 3, 51 000 Rijeka
Članak 4.
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana
na okoliš donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja Plana na okoliš, kao i
na temelju pribavljenih mišljenja tijela određenih posebnim propisima, te primjenom
pojedinačnih ispitivanja i kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš iz
Priloga III. Uredbe, slijedom kojih se smatra da Plan neće imati utjecaj na okoliš i prirodu.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sagledan je i mogući utjecaj na
ekološku mrežu Plana te je utvrđeno je predmetni plan prihvatljiv za ekološku mrežu.
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Članak 5.
Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje Primorsko-goranske županije,
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš te je dana 13. srpnja 2022. godine
izdano mišljenje KLASA: 351-01/22-04/56, URBROJ: 2170-03-08/3-22-2 kojim se utvrđuje
da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden u skladu sa
Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i
Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne
novine“, broj 3/17).
Članak 6.
Općina Ravna Gora će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona
o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
(„Narodne novine“, broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite
okoliša, objavom na službenim stranicama Općine Ravna Gora.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Ravna
Gora“.
KLASA: 351-01/22-01/3
URBROJ: 2170-32-03-22-20
U Ravnoj Gori, 14. srpnja 2022. godine

Općinski načelnik
Mišel Šćuka, dipl.ing., v.r.
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„Službene novine Općine Ravna Gora“ – službeno glasilo Općine Ravna Gora
Uredništvo: Općina Ravna Gora, 51314 RAVNA GORA, I. G. Kovačića 177
Glavni urednik: Mišel Šćuka, dipl.ing.
tel. 051/829-450, fax. 051/829-460
www.ravnagora.hr; opcina-ravna-gora@ti.t-com.hr
Izlazi: po potrebi

