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Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 
162. Zakona o zaštiti okoliša (,,Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18) i 
članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane 
javnosti u pitanjima zaštite okoliša (,,Narodne novine", broj 64/08) objavljuje 

INFORMACIJU 
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata izgradnje i 

rekonstrukcije sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda te sustava vodoopskrbe 
na području naselja Klana, Općina Klana, Primorsko-goranska županija 

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 
Radnička cesta 80, Zagreb. 
Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš 
su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i1 27. 
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (,,Narodne novine", broj 61/14 i 3/17, u daljnjem 
tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točkama 9.1 Zahvati urbanog razvoja (sustavi 
odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi 
sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo) i 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi 
mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na 
okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku 
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i 
održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim 
navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode (,,Narodne novine", broj 80/13, 
15/18, 14/19 i 127 /19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o 
potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje 
ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer 
nositelj zahvata planira izgradnju i rekonstrukciju sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih 
voda te sustava vodoopskrbe. 

Nositelj zahvata je Komunalno društvo vodovod i kanalizacija d. o. o., Vodovodna ulica 30, 
Rijeka. 

Lokacija zahvataje naselje Klana, Općina Klana, Primorsko-goranska županija. 
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Sažeti opis zahvata 
Zahvatom se planira rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje te proširenje sustava sanitarne 
odvodnje na području naselja, kao i rekonstrukcija i dogradnja postojećeg vodoopskrbnog 
sustava. Postojeći sustav mješovite odvodnje prenamijenit će se za oborinsku odvodnju, a za 
potrebe odvodnje sanitarnih otpadnih voda izgradit će se novi sustav. Otpadne vode pročišćavat 
će se na postojećem UPOV-u Klana, čiji kapacitet podržava primitak otpadnih voda sustava 
odvodnje predmetnog zahvata. Za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda iz UPOV-a izgradit će 
se novi cjevovod s ispustom izvan zaštićene zone područja ponor Gotovž. Postojeći 
vodoopskrbni cjevovod zamijenit će se u sklopu izgradnje sustava javne odvodnje na dijelovima 
gdje su promjeri postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda manji od 100 mm te gdje se zbog 
polaganja cjevovoda sustava odvodnje u uskim prometnicama ne može izbjeći rekonstrukcija 
postojećeg vodoopskrbnog sustava. Nova mreža vodoopskrbnog sustava izgradit će se na 
dijelovima gdje isti ne postoji, a gdje je to predviđeno razvojnim planovima komunalnog 
društva. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik 
Dvokut-Ecro iz Zagreba u studenom 2021., koji je objavljen uz ovu Informaciju. 

Sažeti opis postupka 
Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš 
dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba 
određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan 
utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba 
određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, 
Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak 
procjene utjecaja na okoliš ili nije. 

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku: 
1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode 
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora 
3. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša 
4. Općina Klana 

Način očitovanja javnosti na informaciju 
Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene 
utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i 
održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, 
pozivom na gornju klasu. 

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama 
(https://mingor.gov.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva. 
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