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Urbanistički plan uređenja 
centra Bedekovčine
Prijedlog plana – javno izlaganje 10. ožujka 2021.
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Polazišta i ciljevi izrade UPU-a

APE
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Razlozi donošenja plana
PPUO Bedekovčina predviđena je izrada UPU-a
8 - dijela centra Bedekovčine na površini od cca 0,8 ha
radi utvrđivanja detaljnog prostornog rješenja i namjene
površina unutar područja obuhvata Plana.

Razlozi za donošenje predloženog Plana su osiguranje
harmoničnog i cjelovitog razvoja centra Bedekovčine te 
funkcionalno i infrastrukturno povezivanje svih izgrađenih 
i neizgrađenih dijelova građevinskog područja naselja uz 
odabir svrhovitih namjena površina te artikulaciju javnih 
površina.

Polazišta
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Ciljevi i programska polazišta plana

Osnovni ciljevi Plana su:
• omogućavanje racionalno planiranog razvoja

centra Bedekovčine,
• odrediti detaljni prostorni razvoj zone s osnovom

prostornog i funkcionalnog rješenja te uvjetima i 
oblikovanjem užih prostornih cjelina u svrhu 
privođenja prostora konačnoj namjeni,

• planiranje stambeno-poslovnih građevina,
• preispitati izgradnju manjih poslovnih građevina u 

skladu s zahtjevima korisnika,
• planiranje prometne i infrastrukturne mreže.

Polazišta
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Obuhvat Plana je pretežito izgrađen, ali nisko
konsolidiranom izgradnjom koja svojim oblikovanjem,
sadržajima i ukupnim urbanim standardom nije 
primjerena središtu naselja.

Postojeće stanje
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Postojeće stanje
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Postojeće stanje
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Analiza vlasničke strukture
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Zakon o prostornom uređenju 

Razine prostornih planova

Članak 60.
(1) Prostorni planovi donose se na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini.

(2) Prostorni planovi državne razine su Državni plan prostornog razvoja, prostorni plan nacionalnog parka, 
prostorni plan parka prirode i drugi prostorni plan područja posebnih obilježja čija je obveza donošenja 
propisana Državnim planom prostornog razvoja i urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja 
izvan naselja za gospodarsku i/ili javnu namjenu državnog značaja (u daljnjem tekstu: urbanistički plan 
uređenja državnog značaja).

(3) Prostorni planovi područne (regionalne) razine su prostorni plan županije, Prostorni plan Grada Zagreba i 
urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za gospodarsku i/ili javnu namjenu 
županijskog značaja (u daljnjem tekstu: urbanistički plan uređenja županijskog značaja).

(4) Prostorni planovi lokalne razine su prostorni plan uređenja grada, odnosno općine, generalni urbanistički 
plan i urbanistički plan uređenja, osim urbanističkog plana uređenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

Zakonodavni okvir
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Urbanistički plan uređenja

Članak 80.

(1) Urbanistički plan uređenja propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar svog 
obuhvata.

(2) U svrhu propisivanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka urbanistički plan uređenja, uz ostale propisane 
dijelove, obvezno sadrži:

1. detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu

2. prikaz građevnih čestica namijenjenih za građenje, odnosno uređenje površina javne namjene i

3. druge detaljne uvjete korištenja i uređenja prostora te građenja građevina.

Zakonodavni okvir
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Tijek izrade plana

APE Prijedlog plana – javno izlaganje | 10. ožujka 2021.APE

Odluka o izradi prostornog plana

Priprema stručnih podloga

Zahtjevi nadležnih tijela i osoba s javnim 
ovlastima

NACRT PRIJEDLOGA PLANA

Utvrđivanje prijedloga za javnu raspravu

JAVNA RASPRAVA
(Javni uvid, javno izlaganje)

Izvješće o javnoj raspravi

NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA PLANA

Utvrđivanje konačnog prijedloga plana

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Tijek izrade plana

Usvojena na 31. sjednici održanoj 30. travnja 2020. 
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 17/20.
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Odluka o izradi prostornog plana

Priprema stručnih podloga

Zahtjevi nadležnih tijela i osoba s javnim 
ovlastima

NACRT PRIJEDLOGA PLANA

Utvrđivanje prijedloga za javnu raspravu

JAVNA RASPRAVA
(Javni uvid, javno izlaganje)

Izvješće o javnoj raspravi

NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA PLANA

Utvrđivanje konačnog prijedloga plana

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Tijek izrade plana
1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb
2. Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba zajedničkih i upravnih poslova, 
Zabok
3. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Krapina
4. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Krapina
5. Ministarstvo državne imovine, Zagreb
6. Županija Krapinsko-zagorska, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša i graditeljstvo, Krapina
7. Županija Krapinsko-zagorska, Upravni odjel za gospodarstvo, Krapina
8. Javna ustanova Županijski zavod za prostorno planiranje, Krapina
9. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 
Krapinsko-zagorske županije, Radoboj
10. Uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, Pregrada
11. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb
12. Hrvatski Telekom, Regija 1 – sjever, Zabok
13. T-Mobile Hrvatska d.o.o., Zagreb
14. Vipnet d.o.o., Zagreb
15. HEP-ODS d.o.o., Zabok
16. Hrvatske vode d.d., Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Zagreb
17. Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI – Krapina – Sutla, Veliko 
Trgovišće
18. Hrvatske šume, Zagreb
19. Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Krapina
20. Zagorski vodovod d.o.o., Zabok
21. Zagorski metalac d.o.o., Zabok
22. Mjesni odbor
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Odluka o izradi prostornog plana

Priprema stručnih podloga

Zahtjevi nadležnih tijela i osoba s javnim 
ovlastima

NACRT PRIJEDLOGA PLANA

Utvrđivanje prijedloga za javnu raspravu

JAVNA RASPRAVA
(Javni uvid, javno izlaganje)

Izvješće o javnoj raspravi

NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA PLANA

Utvrđivanje konačnog prijedloga plana

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Tijek izrade plana

Radni sastanak 10. lipnja 2020.
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Odluka o izradi prostornog plana

Priprema stručnih podloga

Zahtjevi nadležnih tijela i osoba s javnim 
ovlastima

NACRT PRIJEDLOGA PLANA

Utvrđivanje prijedloga za javnu raspravu

JAVNA RASPRAVA
(Javni uvid, javno izlaganje)

Izvješće o javnoj raspravi

NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA PLANA

Utvrđivanje konačnog prijedloga plana

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Tijek izrade plana

25. veljače – 25. ožujka 2021. 
Javno izlaganje 10. ožujka 2021. 
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Prijedlog plana
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Prijedlog plana

Unutar područja mješovite namjene (M1) dozvoljena je gradnja građevina sljedećih namjena: 

- stambene, 
- stambeno-poslovne, 
- višestambene (višestambeno-poslovne),
- poslovne (uredi, trgovine, uslužne djelatnosti i servisi),
- zgrade javne namjene,
- zgrade u funkciji turizma,
- javne garaže. 

Obiteljska kuća je građevina koja može imati najviše tri stambene jedinice, a može sadržavati i poslovne 
prostore za tihe i čiste poslovne djelatnosti (uključivo i ugostiteljsko-turističku djelatnost - sobe ili apartmani) 
koji mogu zauzimati najviše 30% GBP-a.
Višestambena građevina je višestambena zgrada ili višestambeno-poslovna zgrada koja sadrži četiri ili 
više stambenih jedinica. 
Stambeno-poslovne građevine su građevine koje uz stambene sadržaje sadržavaju više od 30% GBP 
poslovnih djelatnosti. 
Zgrada javne namjene je zgrada ili dio zgrade koju koristi tijelo javne vlasti za obavljanje svojih poslova, 
zgrada ili dio zgrade za stanovanje zajednice te zgrada ili dio zgrade koja nije stambena, u kojoj boravi više 
ljudi ili u kojoj se pruža usluga većem broju ljudi.

Pretežitost namjene definira se u odnosu na zonu, ne na česticu. 
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Prijedlog plana
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Prijedlog plana
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Prijedlog plana
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Prijedlog plana
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Prijedlog plana
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Prijedlog plana

Uvjeti gradnje stambenih građevina
Stambene građevine mogu se graditi kao:  
- stambene građevine (obiteljska kuća/stambena zgrada i stambeno-poslovna zgrada), sadrži najviše 3 
(tri) stambene jedinice
- višestambene građevine (višestambena zgrada i višestambeno-poslovna zgrada), sadrži više od 3 (tri) 
stambene jedinice.
Na građevnoj čestici za izgradnju obiteljske stambene ili stambeno-poslovne građevine kao osnovne 
građevine, mogu se graditi pomoćne građevine te mala poslovna građevina. 

Oblik i veličina građevne čestice te prometni pristup
Veličina građevne čestice za građenje stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada ne može biti 
manja od:  
- za samostojeće građevine: 300 m2 s time da širina građevne čestice, mjerena na mjestu građevinske 
linije građevine, ne može biti manja od 12,0 m   
- za poluugrađene građevine: 250 m2, s time da širina građevne čestice, mjerena na mjestu građevinske 
linije građevine, ne može biti manja od 12,0 m 
Veličina građevne čestice za građenje višestambenih građevina ne može biti manja od 800 m2, s time 
da širina građevne čestice, mjerena na mjestu građevinske linije građevine, ne može biti manja od 16,0 m. 
Najmanje 20% od ukupne površine čestice mora biti ozelenjeno, s tim da se ozelenjenom površinom ne 
smatra djelomično ozelenjeno parkiralište. 
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Prijedlog plana

Uvjeti gradnje stambenih građevina
Najveća dozvoljena izgrađenost čestice iznosi: 40 % (kig=0,4) za samostojeće i poluugrađene stambene, 
stambeno - poslovne i poslovne građevine. 
Na građevnim česticama površine od 1000 m2 do 1330 m2 izgrađenost može iznositi 400 m2, a na 
česticama površine veće od 1330 m2 maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) za stambene i višestambene 
građevine može iznositi 0,3. 
Na česticama s postojećim građevinama mogu se prilikom rekonstrukcije zadržati postojeći koeficijenti 
izgrađenosti građevnih čestica.

Regulacijska linija odvaja javnu površinu od privatne (u smislu korištenja). Građevinska linija određuje 
poziciju na kojoj se građevina mora graditi. Udaljenost građevinske linije od regulacijske linije iznosi 
najmanje 5,0 m. i prikazana je na listu 4. Oblici korištenja i način gradnje. 
Građevina s otvorima na pročelju prema susjednim međama, mora biti udaljena od susjednih međa 
najmanje 3 metra. Može se smjestiti i na udaljenosti manjoj od 3 metra od jedne međe građevne čestice, ali 
ne manjoj od 1 metar za slobodnostojeće građevine.
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Prijedlog plana

Uvjeti gradnje stambenih građevina
Maksimalna visina stambene, višestambene, stambeno-poslovne i poslovne građevine iznosi 
podrum/suteren + prizemlje + 1kat + potkrovlje (Po/S+P+1+Pk), maksimalne visine vijenca 10 metara. 
Iznimno, maksimalna visina stambenih i poslovnih zgrada može iznositi podrum/suteren + prizemlje + 
3kata + potkrovlje (Po/S+P+3+Pk), maksimalne visine vijenca 16 metara.

Krovišta u pravilu trebaju biti kosa, dvostrešna ili višestrešna, iznimno jednostrešna, tradicijskog nagiba 
krovnih ploha  25°- 45°, a moguća su i zabatna skošenja strmijeg nagiba. 
Mogući su i ravni krovovi u slučajevima suvremenih arhitektonskih oblikovanja. 

Uvjeti uređenja građevnih čestica
Najmanje 25% površine čestice mora biti uređeno kao u potpunosti upojna površina.

Uvjeti za osiguranje parkirališnih mjesta
Parkirališni prostor se osigurava na građevnoj čestici, a može se smjestiti i u dijelu građevine, uključujući 
podrumsku etažu.
Iznimno, kod rekonstrukcije već izgrađenih građevina, dio parkirališnih potreba može se ostvariti na 
postojećim javnim parkiralištima. 
Moguća je izgradnja podzemnih, javnih garaža u sklopu višestambene ili poslovne građevine i to u 
prizemljima ili podrumskim etažama. Za potrebe gradnje javne garaže dozvoljena je gradnja više 
podzemnih etaža. 
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Primjeri
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Primjeri moguće tipologije gradnje
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Primjeri moguće tipologije gradnje

Prijedlog plana – javno izlaganje | 10. ožujka 2021.APE

Primjeri moguće tipologije gradnje
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Javna rasprava
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Javna rasprava
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Hvala na pažnji

APE
APE d.o.o.
Zagreb, Ozaljska 61/1
Tel. 01 3097 572 
Fax. 01 3011 417
Web. www.ape.hr
E-mail: ape-info@ape.hr 

HVALA NA PAŽNJI



UPU CENTRA BEDEKOVČINE (UPU 8) – OBRADA PRIJEDLOGA I PRIMJEDBI S JAVNE RASPRAVE 
 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA CENTRA BEDEKOVČINE (UPU 8) 
ODGOVORI NA OČITOVANJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE S JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PLANA 
 

 
OČITOVANJA JAVNOPRAVNIH TIJELA 

Oznaka  Pošiljatelj očitovanja Očitovanje Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 
1. HAKOM  Nema primjedbi (Nema primjedbi) 

 
 
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI 

Oznaka  Podnositelj primjedbe Primjedba / prijedlog Mišljenje – odgovor izrađivača Plana 
1. Z. Jagarčec 1. Prijedlog da se ukine 0,4 kV vod koji prolazi preko 

k.č. 5627, i da se položi 10 kV vod po granici k.č. 
5627.    

2. Prijedlog da se dozvoli dopuštena izgrađenost 
građevinske čestice minimalno 60% 

3. Prijedlog da se dozvoli najviša katnost „P-2+P-
1+Po/s+P+5+Pk“ 

DJELOMIČNO SE PRIHVAĆA 
 
1. Prihvaća se 
2. Ne prihvaća se. Uvjet o najvećem postotku izgrađenosti čestice za samostojeće i 

poluugrađene stambene, stambeno - poslovne i poslovne građevine (koji iznosi 40 % - 
kig=0,4) preuzet je iz Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina. PPUO 
Bedekovčina je plan višeg reda s kojim UPU Centra Bedekovčine mora biti usklađen. Na 
području obuhvata UPU-a nije predviđena gradnja ugrađenih zgrada (nizova) niti 
interpolacija.  

3. Ne prihvaća se. Odredbe o maksimalnoj visini i katnosti građevina preuzet je iz PPUO 
Bedekovčine (s kojim UPU Centra Bedekovčine mora biti usklađen).  

2. M. Jurjec Prijedlog da se na k.č. 5622/1 i 5623/2 omogući oblik 
korištenja i način gradnje koji je člankom 28. omogućen 
za cjelinu 3 tj. prijedlog da se u cjelini 2 omogući i 
gradnja višestambenih (višestambeno-poslovnih) kao 
zgrada javne namjene te zgrada u funkciji turizma.  

PRIHVAĆA SE 

 
 

Za APE d.o.o. 
Odgovorni voditelj izrade Nacrta prijedloga plana: 

 
 
 

Nikša Božić , dia 


