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U V O D  
 
 Prostorni plan uređenja Općine Sveti Đurđ (u nastavku teksta: osnovni Plan) 
donesen je 2004. godine i objavljen je u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br. 
16/2004. Ciljana izmjena i dopuna osnovnog Plana iz 2007. godine („Službeni vjesnik 
Varaždinske županije“ br. 27/2007.) bila je vezana uz uključivanje lokacija naseljenih 
Romima na području Općine u građevinsko područje naselja Sveti Đurđ i Karlovec 
Ludbreški, a cjelokupna 2. izmjena i dopuna Plana donesena je 2011. godine („Službeni 
vjesnik Varaždinske županije“ br. 20/2011.) 

Sukladno članku 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07., 38/09. 
55/11., 90/11. i 50/12), Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ je donijelo Odluku o izradi 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ (objavljeno u 
„Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br. 8/2013.). 

Prema Odluci o izradi, razlozi za izmjenu i dopuna Plana su dopuna 
kriterija/smjernica vezanim na izgradnju građevina za uzgoj životinja (tovilišta, te stočne 
i druge farme i sl.) izvan građevinskog područja, tj. usklađenje Plana s potrebama 
investitora vezanih uz dogradnju postojećih kapaciteta (u naselju Sveti Đurđ), te 
izgradnju nove takve građevine temeljem blažih kriterija ( u naselju Hrženica), kao i 
dodatnog određenja vezanih uz smještavanje mogućih rekreacijskih sadržaja izvan 
naselja. Ciljana izmjena i dopuna Plana, sukladno Odluci o izradi, obuhvaća dio 
područja Općine Sveti Đurđ – naselja Hrženica Sveti Đurđ, Karlovec Ludbreški i 
Struga. Osnovni cilj ovih Izmjena i dopuna je kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj 
područja Općine Sveti Đurđ, na načelima održivog razvoja. 
 Programska polazišta ovih izmjena i dopuna predstavljaju usklađenje prostorno 
planske dokumentacije s potrebama iskazanim na terenu vezanim uz povećanje 
kapaciteta postrojenja za intenzivni uzgoj kokoši nesilica, te izgradnju nove građevine 
za uzgoj životinja - peradarnika korištenjem fondova Europske unije i ubrzanje postupka 
istog, kao i uređenja planiranih biciklističkih staza i njihovom priključenju već 
postojećim biciklističkim stazama s područja susjednih županija i država na području uz 
Muru i Dravu. 

 
 
1. POLAZIŠTA  
 
1.1.3. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja šireg 
područja i ocjena postojećih prostornih planova  
 

Ocjena postojećeg Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ i ocjena 
oblikovanja građevinskog područja  
 
          Prostor Općine Sveti Đurđ proteklih se godina razvijao sukladno Prostornom 
planu uređenja Općine iz 2004. godine, uključivo izmjene i dopune tog dokumenta iz 
2007. i 2011. godine. U vremenu, nakon 2011. godine došlo je do novih spoznaja, kao i 
potrebe za  dogradnjom postojećih građevina za uzgoj životinja na drugačijim (manjim) 
udaljenostima od definirane u važećem Planu, izgradnjom nove takve građevine 
temeljem blažih kriterija od određenih u važećem Planu, kao i dodatnog određenja 
vezanih uz smještavanje mogućih rekreacijskih sadržaja izvan naselja (biciklističke staze 
s popratnim sadržajima).  
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  Ocjenjuje se da kroz važeći Plan nije moguće optimalno korištenje postojećih 
potencijala prostora, te je Plan potrebno dopuniti sa smjernicama koji će izgradnju za 
koju su iskazani zahtjevi/potrebe pojedinaca odnosno lokalne samouprave. 
  S obzirom na hitnost postupka (vezano na korištenje sredstava iz nekih od 
fondova Europske unije vezanim uz izgradnju/dogradnju konkretnih građevina na 
području naselja Hrženica i Sveti Đurđ) odlučeno je napraviti ovu parcijalnu izmjenu i 
dopunu Plana.  
   

 
2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA 

 
Ciljevi prostornog razvoja Općine županijskog i općinskog značenja, kao i ciljevi 

prostornog uređenja naselja na području Općine definirani su osnovnim Planom s 
izmjenama i dopunama.  

U cilju omogućavanja proširenja postojećih postrojenja za intenzivni uzgoj 
kokoši nesilica, te izgradnju nove građevine za uzgoj životinja - peradarnika u ove 
izmjene i dopune Plana se za konkretne lokacije ugrađuju drugačiji uvjeti od ranije 
definiranih za izgradnju građevina u funkciji poljoprivrede koji se smještavaju izvan 
građevinskih područja naselja. U cilju uređenja planiranih biciklističkih staza i popratnih 
sadržaja (odmorišta) ugrađuju se smjernice uređenja njihova mogućeg uređenja. 

Očuvanje, korištenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta prvenstveno za 
poljoprivrednu proizvodnju smatra se osnovnim ciljem u budućnosti. 
 
 

3. PLAN PROSTORNOG  UREĐENJA 
 
3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje prostora 
 

    B) RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA/POVRŠINA IZVAN NASELJA 
Izgrađene strukture  izvan  građevinskog područja  naselja 

 
Na lokaciji postojeće farme nesilica u naselju Sveti Đurđ daje se mogućnost 

njenog proširenja s četiri nove građevine za uzgoj nesilica (svaka sa po 24000 nesilica) i 
spremnikom za kruti stajski gnoj na udaljenosti manjoj od definirane u važećem Planu. 

Na području naselja Hrženica, tj. na prostoru smještenom između parcele čkbr. 
428/3 (na sjeveru) i 455 (na jugu) k.o. Hrženica (odnosi se na prostor slijedećih parcela  
428/3,  428/4, 429/1, 430/2, 431/2, 434, 438/1, 438/2, 439, 442, 443, 446, 447, 450, 451, 
454 i 455) kroz dopunu kriterija/smjernica izgradnje građevina za uzgoj životinja izvan 
građevinskog područja Plana daje se mogućnost izgradnje novog peradarnika  kapaciteta 
20000 tovnih pilića bez obveze provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš kao 
iznimke od navedenog u članku 63. Odredbi za provođenje važećeg Plana. 

U sjevernom dijelu Općine, na prostoru uz rijeku Dravu i akumulacijsko jezero 
Dubrava, planira se, kao jedan od sadržaja rekreacijske namjene mogućih izvan 
građevinskog područja, uređenje biciklističkih staza u cilju povezivanja već postojećih 
biciklističkih staza s područja susjednih županija i država na području uz Muru i Dravu. 
Uz stazu je moguće urediti odmorište – izletište ili više njih. Kao jedna od mogućih 
lokacija odmorišta - izletišta predlaže se prostor između kanala Karlovec i starog toka 
rijeke Drave, tj. na dijelu parcela čkbr. 1369/3, 1378/1, 1374/1 i 1377 k.o. Struga koje su 
u državnom vlasništvu (dijelom na parcelama/javnom dobru kojim upravljaju Hrvatske 
vode/Hrvatske šume).  


