REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

Koordinator javne rasprave

KLASA: 351-03/14-01/17
URBROJ: 2186/1-05/3-14-15
Varaždin, 05.11.2014.
IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI
u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat
''Magistralni plinovod Kneginec-Varaždin II DN 300/50 bar''
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode povjerilo je Upravnom odjelu za poljoprivredu i
zaštitu okoliša Varaždinske županije koordinaciju i provođenje javne rasprave u postupku
procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Magistralni plinovod Kneginec-Varaždin II DN 300/50
bar''.
Do početka javne rasprave na dan 03.10.2014. godine Općina Gornji Kneginec
zaprimila je potrebnu dokumentaciju temeljem koje je bilo moguće započeti s provedbom
javnog uvida i to Studiju o utjecaju na okoliš i Sažetak Studije. Drugi primjerak Studije i
Sažetka Studije za područje Grada Varaždina i Varaždinske županije nalazio se u
prostorijama Varaždinske županije kao što je to navedeno u Obavijesti o javnoj raspravi.
Postupak javne rasprave proveden je slijedećim radnjama:
1. Obavijest o stavljanju Zahtjeva na javni uvid objavljena je u dnevnim novinama
''Večernji list'' od 26.09.2014. godine. Preslika obavijesti bila je istaknuta na oglasnoj ploči
Varaždinske županije, Grada Varaždina i Općine Gornji Kneginec, a uz Sažetak Studije
također na internetskim stranicama Varaždinske županije, Grada Varaždina i Općine Gornji
Kneginec.
2. Javna rasprava provodila se izlaganjem gore navedene dokumentacije i Knjige
primjedbi koja je bila na uvid javnosti na dvije lokacije: u Varaždinskoj županiji (za Grad
Varaždin) i u Općini Gornji Kneginec u trajanju od 30 dana u razdoblju od 03.10.2014. do
03.11.2014. godine svakog radnog dana. U vrijeme trajanja javne rasprave javnost je mogla
obaviti uvid u dokumentaciju i upisati primjedbe u knjigu primjedbi.
3. U sklopu javne rasprave održano je javno izlaganje u Varaždinskoj županiji na dan
21.10.2014. godine u 11 sati na kojem su bili prisutni predstavnici tvrtke Plinacro d.o.o. kao
nositelji zahvata, predstavnici tvrtke Dvokut ECRO d.o.o. kao ovlaštenika i izrađivača Studije
te predstavnik Općine Gornji Kneginec.

Na javno izlaganje nije se odazvao nitko od građanstva što je razvidno iz zapisnika i
popisa prisutnih koji je sastavni dio zapisnika. Iz popisa prisutnih razvidno je da je na
izlaganju bila prisutna grupa studenata.
4. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša do dana završetka javne rasprave
nije poštom zaprimio niti jednu primjedbu, a u Knjigu primjedbi također nije upisana niti
jedna primjedba.
5. Dana 05.11.2014. godine ovo Upravno tijelo zaprimilo je od Općine Gornji
Kneginec dokumentaciju s javne rasprave (Studija, Sažetak, Knjiga primjedbi i jedna
primjedba). U Knjizi primjedbi nije upisana niti jedna primjedba, a jedna primjedba
dostavljena je Općini Gornji Kneginec od strane tvrtke Atrium d.o.o. iz Varaždina.
Sva navedena dokumentacija sastavni je dio Izvješća o javnoj raspravi:
1. Tekst obavijesti ('Večernji list', Internetske stranice)
2. Zapisnik s javnog izlaganja s popisom prisutnih
3. Dvije Knjige primjedbi
4. Primjedba tvrtke Atrium d.o.o.
Dostavom dokumentacije Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Upravni odjel za
poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije završio je koordinaciju, osiguranje i
provedbu javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Magistralni
plinovod Kneginec-Varaždin II DN 300/50 bar''.

Viši stručni suradnik
Natalija Ježek Zenkel, dipl.ing.
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