REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/11-01/48
URBROJ: 2140/01-07/1-12-10
Krapina, 4. lipnja 2012.
n/p o.d. župana-zamjenice župana
n/p Županijske skupštine

PREDMET:

Prijedlog odluke o proglašenju „Stoljetne lipe
u Desiniću“ spomenikom parkovne arhitekture
- pojedinačno stablo

PRAVNI TEMELJ: Članak 21. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj
70/05, 139/08 i 57/11) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst i 14/09).
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština
PREDLAGATELJ: o. d. župana - zamjenica župana
IZVJESTITELJ: mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog odjela za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
OBRAZLOŽENJE:
Stablo lipe smješteno je u naselju Osredek Desinićki na brežuljku pored kapelice i
starosti je oko 150. godina. Radi se o soliternom stablu malolisne lipe (Tilia cordata Mill.)
veoma guste krošnje, koja je karakteristična za ovu vrstu drveća. S obzirom na impozantnu
krošnju, skladan habitus te vitalitet stabla, lipa u Desiniću doprinosi prepoznatljivosti naselja
Osredek Desinićki i Desinića, ali i cijelog ovog kraja. Na inicijativu Općine Desinić prišlo se
postupku zaštite predmetnog stabla. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije pokrenula ja postupak odnosno
radnje potrebne za proglašenje „Stoljetne lipe“ zaštićenom u kategoriji spomenik parkovne
arhitekture - pojedinačno stablo.
Postupak proglašenja zaštićenih prirodnih vrijednosti odnosno zaštićenog područja
uređen je člancima 21. do 26. Zakona o zaštiti prirode. Postupak započinje izradom Stručne
podloge od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode, na koju mišljenje daje ministarstvo

nadležno za zaštitu prirode. Temeljem Stručne podloge izrađuje se Nacrt prijedloga odluke o
proglašenju zaštićenog područja, a predstavičko tijelo donosi izjavu o osiguranju sredstva
potrebnih za upavljanje zaštićenim područjem. Potom izvršno tijelo utvrđuje prijedlog odluke
te se isti, zajedno sa Stručnom podlogom s kartografskom dokumentacijom upućuje na javni
uvid u trajanju od najmanje 30 dana. Po završetku postupka javnog uvida, Prijedlog odluke sa
cjelokupnom dokumentacijom, radi dobivanja potrebne suglasnosti, ponovno se dostavlja
ministarstvu nadležnom za zaštitu prirode.
Slijedom navedenog, postupak proglašavanja Stoljetne lipe spomenikom parkovne
arhitekture-pojedinačno stablo započeo je izradom Stručne podloge od strane Državnog
zavoda za zaštitu prirode koja je izrađena u rujnu 2011. godine i na koju je Ministarstvo
kulture, Uprava za zaštitu prirode 19. rujna 2011. godine dalo pozitivno mišljenje. Temeljem
Stručne podloge izrađen je Nacrt prijedloga odluke, a Županijska skupština je na 13. sjednici
održanoj dana 5. listopada 2011. godine donijela Izjavu o osiguranju sredstava za upravljanje
zaštićenim područjem u kategoriji spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo
„Stoljetna lipa u Desiniću“, kojom su u Proračunu Županije, osigurana potrebna sredstva i to
u iznosu od 15.000,00 kuna. Nakon toga, dana 28. listopada 2011. godine Župan je utvrdio
Prijedlog odluke o proglašenju «Stoljetne lipe u Desiniću» spomenikom parkovne arhitekture
– pojedinačno stablo i zadužio ovaj Upravni odjel za provođenje postupka javnog uvida.
Javni uvid trajao je u vremenu od 18. studenog do 20. prosinca 2011. godine, a javno
izlaganje održano je 21. studenog 2011. godine u prostorijama Općine Desinić. Po završetku
postupka javnog uvida, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode dostavljen je Prijedlog odluke o
proglašenju sa cjelokupnom dokumentacijom te je zatražena suglasnost. Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode dana 12. ožujka 2012. godine ovom Upravnom odjelu dostavilo je očitovanje
temeljem kojeg je trebalo Prijedlog odluke izmijeniti na način da se u preambuli Odluke riječi
„Ministarstvo kulture“ zamijene riječima „Ministarstvo zaštite okoliša i prirode“, zatim riječi
„stavka 3. Zakona o zaštiti prirode“ zamijene riječima „stavka 4. Zakona o zaštiti prirode“,
zatim iz članka 1. brisati riječi „površine 546 m2“ kao i iz članka 4. brisati riječi „koja čini
sastavni dio zaštićenog područja“ te u tablici članka 2. ispraviti koordinate referentih točaka
pri čemu X koordinata glasi “5551703,504“ a Y koordinata „5112655,200“, a što je i
učinjeno. Ispravljeni Prijedlog odluke o proglašenju «Stoljetne lipe u Desiniću» spomenikom
parkovne arhitekture dostavljen je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode koje je dana 23.
ožujka 2012. godine dalo suglasnost na isti.
Kako je potrebna suglasnost pribavljena, predlaže se o.d. župana-zamjenici župana da
Prijedlog odluke podnese Županijskoj skupštini, a Županijskoj skupštini da Prijedlog usvoji i
donese Odluku o proglašenju «Stoljetne lipe u Desiniću» spomenikom parkovne arhitekturepojedinačno stablo.
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Prema Izjavi o osiguranju
sredstava za upravljanje zaštićenim područjem u kategoriji spomenik parkovne arhitekturepojedinačno stablo „Stoljetna lipa u Desiniću“.
PROČELNIK
mr. sc. Stjepan Bručić dipl. ing. građ.
Prilog:
1. Suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode,
2. Prijedlog zaključka župana,
3. Prijedlog odluke,
4. Pregledna karta zaštićenog područja

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 351-01/11-01/48
URBROJ: 2140/01-07/1-12-11
Krapina, __. lipnja 2012.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
PREDMET:

Prijedlog odluke o proglašenju „Stoljetne lipe“
spomenikom parkovne arhitekture-pojedinačno
stablo

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišćeni tekst i 14/09), župan
Krapinsko-zagorske županije dana ___ lipnja 2012. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK
1. Podnosi se na usvajanje Prijedlog odluke o proglašenju Stoljetne lipe spomenikom
parkovne arhitekture.
2. Prijedlog odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio Zaključka.
3. Za izvjestitelja zadužuje se mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ., pročelnik Upravnog
odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

O. D. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA
Sonja Borovčak

Dostaviti:
1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. pismohrana.

