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I.

UVOD

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Lanišće (u daljnjem tekstu: Plan) provodi se temeljem članka 104. Zakona o prostornom
uređenju (NN 153/13, 65/17), a zbog prihvaćenih primjedbi na Prijedlog Plana u postupku
javne rasprave i to: Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Klasa: 612-07/17-57/341,
Urbroj: 517-07-2-2-18-4 od 13.06.2018.) i Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorskog odjela Pula (Klasa: 612-08/17-10/0439, Urbroj: 53204-02-10/9-18-06 od 28.05.2018.).
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo je primjedbe koje se odnose na:
-

planirana lokacija vjetroparka neprihvatljiva je sa stanovišta zaštite prirode radi
blizine područja očuvanja značajnog za ptice (područje ekološke mreže
HR1000018 Učka i Ćićarija) i područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne
tipove (područje ekološke mreže HR2000135 Špilja kod Velikog bresta), a
cjelokupno šire područje oko planiranog vjetroparka obiluje špiljama. Slijedom
navedenog planiranu lokaciju vjetroparka potrebno je izbrisati iz Plana.

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Pula
dostavilo je mišljenje u kojem traže provođenje arheološkog rekognosciranja područja
obuhvata Plana. Elaborat o provedenom arheološkom rekognosciranju sa sustavom mjera
zaštite bit će prihvaćen kao konzervatorska podloga, koja je temelj za izradu dokumenta
prostornog uređenja.
Općinsko vijeće Općine Lanišće Zaključkom Klasa: 350-02/17-01/01, Urbroj: 2106/0201-02-18-79 od 05.10.2018. god. prihvatilo je ponavljanje javne rasprave isključivo sa
ciljem usklađenja Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lanišće
sa mišljenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva kulture.
II.

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
Elektroenergetika

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Uprava za zaštitu prirode mišljenja je da se za
potencijalne lokacije vjetroagregata ne može sa sigurnošću isključiti značajni negativni
utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže kao i na špilje kojima
obiluje cjelokupno područje obuhvata Plana, te je stoga planirana lokacija vjetroparka sa
stanovišta zaštite prirode neprihvatljiva i potrebno ju je izbrisati iz Prijedloga Plana.
Sukladno navedenom, izmijenjen je grafički i tekstualni dio Prijedloga Plana. Iz grafičkog
dijela, na kartografskom prikazu 2.3. „Energetika“, brišu se potencijalne lokacije
vjetroagregata vjetroelektrane (vjetroparka) i pripadajući koridori dalekovoda i
trafostanica.
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III.

GRADITELJSKA BAŠTINA

Ministarstvo kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli
mišljenja je da je potrebno provesti arheološko rekognosciranje područja obuhvata Plana
i o provedenom izraditi Elaborat koji će biti prihvaćen kao konzervatorska podloga.
Sukladno navedenom, izrađen je elaborat „Arheološko rekognosciranje Općine Lanišće“
(Arheološki muzej Istre, Pula, listopad 2018.), temeljem kojeg je izmijenjen i dopunjen
Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu. Iz dosadašnjeg kartografskog prikaza 3.1.1.,
koji je objedinjavao prikaz zaštićenih područja prirode i graditeljske baštine, izdvojen je
poseban kartografski prikaz 3.1.4. „Graditeljska baština“.
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