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2. 

 
Na temelju članka 64., stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 
153/13 i 72/15), članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa 
na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08.) i članka 46. Statuta Općine Lovran („Službene 
novine“ PGŽ broj 30/09 i 54/12, te „Službene novine Općine Lovran“ broj 2/13, 3/13-
ispravak i 8/14-pročišćeni tekst), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Lovran, donosi  slijedeću 

O D L U K U  

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 
Strategiju razvoja Općine Lovran za razdoblje od 2015.-2020. godine 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Lovran donijelo je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Općine Lovran za razdoblje 2015. 
do 2020. („Službene novine Općine Lovran“ broj 4/16), dalje u tekstu: Strategija, prema kojoj 
je nadležno tijelo Općine Lovran, dalje u tekstu: Općine, provelo postupak Ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju.  
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetna Strategiju neće 
imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se ovom Odlukom utvrđuje da nije 
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 

Članak 2. 
Strategija predstavlja središnji planski dokument u okviru kojeg su određeni temeljni i ključni 
ciljevi i prioriteti razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2020. godine. 
Nakon provedene iscrpne i temeljite analize svih relevantnih područja i sektora, u Strategiji 
se daje prikaz trenutačnog stanja gospodarskih, komunalnih, povijesnih, kulturnih, 
tradicijskih, demografskih i ostalih važnih pokazatelja Općine, te se određuju ciljevi koji se 
trebaju postići do 2020. kako bi se ostvario zadovoljavajući društveno - gospodarski rast. 
Strategijom se određuju prioritetni ciljevi, uloge i odgovornosti pojedinih subjekata za 
ostvarivanje tih ciljeva, plan ostvarivanja, te potencijalni izvori financiranja za različite 
razvojne projekte. 
Predmetnim strateškim dokumentom definira se vizija razvoja koja je postizanje ravnoteže  
tradicijskih vrijednosti i suvremenog životnog okruženja koji je stvoren za njene stanovnike 
na principima održivog razvoja. 
 

Članak 3. 

Strateški se ciljevi definiraju kao sažeti opis očekivanih ishoda čije je postignuće moguće 

mjeriti.  

Osim strateških razvojnih ciljeva definiraju se i razvojni prioriteti, također mjerljivi, koji 

doprinose postizanju postavljenih ciljeva. 

Strateški ciljevi Općine do 2020. godine su: 

 Cilj 1: Povećati kvalitetu života stanovnika kroz razvoj lokalnih resursa, ljudskih 

potencijala i društvene aktivnosti kroz: 

- Poboljšanje kvalitete života 

- Razvoj inovativne turističke ponude i destinacije  

- Zaštita, valorizacija i revitalizacija kulturne i prirodne baštine 

- Revitalizacija poljoprivrede i zaleđa općine Lovran 

- Razvijanje pozitivnog poduzetničkog okruženja 

- Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj i djelovanje civilnog sektora 

- Efikasna lokalna samouprava i unaprjeđenje javnih usluga. 
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Cilj 2: Izgraditi i unaprijediti komunalnu, gospodarsku i društvenu infrastrukturu 

prema 

principima održivog razvoja kroz: 

- Razvoj komunalne, prometne  i komunikacijske infrastrukture 

- Razvoj društvene i sportske  infrastrukture 

- Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom 

- Izgradnja turističke infrastrukture 

Održiv gospodarski razvoj jest onaj koji poštuje i čuva okoliš, učinkovito koristi ljudske 

potencijale te prirodna bogatstva i resurse čuvajući ih i za buduće generacije. Stoga se u 

promišljanju razvoja uvažavaju ne samo ekonomske, već povijesni, tradicijski i okolišni 

kriteriji, što je posebno važno u manjim sredinama i prostorima, kao što je slučaj u Općini, 

gdje su ovi resursi upravo osnova budućeg razvoja. 

Članak 4. 

Općina je 19. svibnja 2016. godine je donijela Odluku o započinjanju postupka ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Općine Lovran od 2015. do 

2020. godine („Službene novine Općine Lovran“ broj 4/15), te je poslan upit za očitovanje na 

30 adresa (prilog), a u zadanom roku stigli su slijedeći odgovori : 

1. PGŽ, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj – s obzirom na 

djelokrug koji pokriva, očitovali su se da nema potrebe za izradom Strateške procjene 

utjecaja Strategije … osim ako Strategija … služi kao podloga za kandidiranje raznih 

programa, čija će se provedba financirati sredstvima Unije, u kom slučaju je potrebna,  

2. HEP- ODS Elektroprimorje Rijeka – ne uvjetuju izradu strateške procjene utjecaja na 

okoliš jer su njihove smjernice i uvjeti već ugrađeni u prostorne planove koje je 

Općina do sada donijela za svoje područje, 

3. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci 

– smatraju za potrebnim da se izradi strateška procjena na kulturnu baštinu sukladno 

Uredbi, s naglaskom na krajobraznu, arhitektonsku i arheološku baštinu, 

4. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka – s obzirom na svoju 

nadležnost i zakonska ovlaštenja, ne mogu iskazivati potrebu za izradom strateških 

procjena utjecaja na okoliš,  

5. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i 

industrijsko onečišćenje – ne sudjeluju u postupku ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš strategije, 

6. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode – dali su svoje 

mišljenje da je Strategija prihvatljiva za ekološku mrežu i da za istu nije potrebno 

provesti stratešku procjenu utjecaja ma okoliš, 

7. PGŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša – iz 

postavljenih prioriteta Strategije, a posebno uzimajući u obzir činjenicu da ista 

predstavlja okvir za financiranje iz sredstava EU, ocijenjeno je da je potrebno provesti 

postupak strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš.  

 
Članak 5. 

Polazeći od mišljenja PGŽ, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 

okoliša, napravljena je analiza zahvata planiranih u Strategiji, dano je šire obrazloženje o 

postojanju studija o utjecaju na okoliš za svaki od planiranih, a potencijalno mogućih kao 

zahvata iz Priloga I, II ili II Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš („Narodne novine“ broj 

61/14), dalje u tekstu: Uredba, kao što su: 

- izgradnja luke nautičkog turizma, 

- Žičare  Učka, te 

- postrojenja otpadnih voda II stupnja.  
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Planirana Obilaznica opatijske rivijere je brza cesta, a ne autocesta, tako da nije predviđena 

kao zahvat iz Priloga I, II i III Uredbe.  

Temeljem dokumentacije iz prethodnih stavaka dobiveno je mišljenje PGŽ, Upravnog odjela 

za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, da kod donošenja odluke o strateškoj 

procjeni utjecaja Strategije na okoliš treba uzeti u obzir mišljenje  Ministarstva kulture, 

Uprave za zaštitu spomenika kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci, dalje u tekstu: 

Konzervatorski odjel, i županijskih tijela, kao i kriterije za utvrđivanje vjerojatnog značajnog 

utjecaja Strategije na okoliš iz Priloga II Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i 

programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08.). 

 
Članak 6. 

Na osnovi provedenih radnji u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene, dobivenih 

mišljenja iz  članka 3. i 4. ove Odluke i kriterija za utvrđivanje utjecaja na okoliš, s obzirom 

na planirane značajnije zahvate u prostoru, sukladno članku 4. ove Odluke, konstatira se da 

je: 

1. Za luku nautičkog turizma izrađena posebna Studija utjecaja na okoliš za izgradnju 

luke 

nautičkog turizma „Marina Lovran“, a javna rasprava je trajala od 12. kolovoza do 12. rujna 

2012. godine, tako da je  18. siječnja 2013. godine Ministarstvo zaštite i okoliša donijelo 

Rješenje Klasa: UP/I-351-03/12-02/23, kojim je utvrđeno da je namjeravani zahvat 

prihvatljiv za okoliš uz primjenu zakonom propisanih i tim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite 

okoliša (A) i provedbe programa praćenja stanja okoliša (B),  

2. za žičaru Učka, koja u svojoj polaznoj stanici zahvaća površinu od 5.000 m2, 

napravljena 2012. godine zasebna Studija utjecaja zahvata na okoliš Žičare Učka (Medveja – 

Vojak), od strane Ires instituta, u kojoj je navedeno da je ista prihvatljiva za okoliš uz 

primjenu propisanih mjera, 

3. uređaj za pročišćavanje otpadnih voda II stupnja naveden u Strategiji jer je Općina 

članica vodno komunalne aglomeracije Liburnije, ali se isti ne nalazi na području Općine 

Lovran nego Grada Opatija, u Ičićima, zbog čega Općina nije u obvezi izradi posebne 

studije. 

U odnosu na stajalište Konzervatorskog odjela, Općina je u izradi svojih planskih 

dokumenata, koji su podloga za izradu ove Strategije, koristila njihovu Konzervatorsku 

studiju urbanog prostora Lovrana i to: 

a) povijesne jezgre i 

b) naselja,  

a gdje je svaka zgrada pod zaštitom evidentirana i valorizirana, definirano konzervatorsko 

stanje i režim zaštite istih, dok je u odnosu na planirano uređenje infrastrukture u jezgri 

Starog grada izrađena Studija parternog uređenja Starog grada Lovrana na koju je dana 

suglasnost samog Konzervatorskog odjela. 

Područje Nature 2000 evidentirano je u Strategiji, ali se isto nalazi izvan područja planiranih 

zahvata, a samo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je dalo svoje mišljenje, sukladno 

članku 4., stavak 1., točka 5. i 6. ove Odluke. 

 

Članak 7. 

Kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš u odnosu na jedinice lokalne 

samouprave nisu doneseni, pa se koriste odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i 

programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08.). 

Polazeći od istih, svi predviđeni zahvati u prostoru u Strategiji planirani su u prostorno 

planskoj dokumentaciji Općine, sukladno prostorno planskoj dokumentaciji višeg reda – 
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PGŽ – a za koji je izrađena strateška procjena utjecaja istog na okoliš uz posebnu napomenu 

da će se za svaki zahvat, predviđen u Strategiji  izrađivati posebna dokumentacija, ako ista 

već nije napravljena, u kojem će biti definirana lokacija i sve njene specifičnosti, kao potreba 

provedbi svih propisanih mjera zaštite okoliša. 

Strategija u planiranom razdoblju može dati samo pozitivne temelje za buduće potencijale 

prekograničnih utjecaja u smislu razvoja kvalitete turističke ponude i svega što ona sa sobom 

u pozitivnom smislu nosi.  

Kako je Strategija usmjerena samo na područje Općine to će imati utjecaj isključivo na 

zemljopisno područje u okvirima granica Općine pri čemu je posebno težište na zaštiti 

kulturnih, povijesnih i tradicijskih vrijednosti koje su ugrađene i u viziju razvoja Općine u 

Strategiji.  

Za svaki od planiranih značajnih zahvata napravljena je zasebna studija utjecaja na okoliš ili 

zaštite povijesno-kulturne vrijednosti koje su pokazale da ti zahvati neće imati štetne utjecaje 

na okoliš, poštujući pri tome propisane mjere zaštite, a sami zahvati nisu usmjereni na 

intenzivno korištenje zemljišta. 

Kako planirani zahvati u strategiji nemaju vjerojatne značajne utjecaje na okoliš što proizlazi 

iz odredbi ovog i članaka 4., 5. i 6. ove Odluke, ocjenjuje se da nije potrebno provoditi 

stratešku procjenu utjecaja Strategije na okoliš.  

 

 Članak 8. 

Općina je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti 

okoliša i odredbama Uredbe 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. 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će  se u „Službenim novinama Općine 

Lovran“. 

 

Klasa: 011-01/16-01/7 

Ur. broj: 2156/02-02-16-38 

Lovran, 22. rujna 2016. 
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