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SAŽETAK ZA JAVNOST 

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
GOSPODARSKE ZONE "CEGE" 

 

1. UVOD 
 

Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Gospodarske zone „Cege“ odnosno Odlukom o proširenju gospodarske zone „Cege“ 
koje je donijelo Općinsko vijeće Općine Drnje osnovni razlog izrade izmjena i dopuna 
plana je proširenje gospodarske zone.  

Novoplanirano područje obuhvata Plana je prostor površine približno 21,72 ha. 
 

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA 
 
Osnovni cilj Plana je planiranje neizgrađenog građevinskog područja kao 

preduvjeta za budući razvoj gospodarskih sadržaja općinskog značaja, te definiranje 
namjene i tipologije buduće gradnje. 

 

3.  PLAN PROSTORNOG UREĐENJA  
 

 
 

Na području obuhvata plana planira se gradnja i uređenje gospodarskog 
(proizvodnog i poslovnog) sadržaja. 



Na površinama gospodarska namjena oznake (I) i (K) planira se gradnja 
gospodarskih građevina za proizvodnju i građevina za obavljanje poslovnih 
djelatnosti. 

 
Građevina proizvodne namjene može biti:  

– pretežito industrijska (proizvodni pogoni i kompleksi),  
– pretežito zanatska (malo i srednje poduzetništvo),  
– proizvodnja i distribucija energije (energane) korištenjem obnovljivih izvora 
energije odnosno izgradnja sunčanih elektrana 
 
U svrhu korištenja sunčeve energije planira se izgradnja sunčane elektrane i 

ostalih pogona za korištenje energije sunca 
Zaštitna zelena površina prvenstveno se uređuje kao zaštitna tampon zona 

prema potoku koji se nalazi uz sjeveroistočni rub obuhvata. 
 
Unutar površine gospodarske namjene naznačene su načelne lokacije za 

planiranje i izgradnju građevina za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja 
(reciklažno dvorište, kompostište i prostor za odlaganje građevinskog otpada), a 
njihov točan položaj odredit će se temeljem projekta za cjelovito prostorno rješenje. 

 

Prostorni pokazatelji za namjenu površina 
 

NAMJENA POVRŠINA POVRŠINA /m2/ % 
gospodarska namjena  
- proizvodna (I) i poslovna (K) 196.575,71 90,5 

zaštitne zelene površine - Z 10.577,74 4,9 
površine infrastrukturnih sustava - IS 10.078,41 4,6 
UKUPNO 217.231,86 100,0 

 

Minimalni i maksimalni prostorni pokazatelji za namjenu, način korištenja i 
uređenja površina 
 

oznaka površine namjena kig kin. maks. etažnost maks. 
I proizvodna 0,6 

(0,7) 

1,5 
Po/S+Pr+2K+Pk 

K poslovna 2,0 

 
Uvjeti i način gradnje 

 
 

POVRŠINA (NAMJENA) NAČIN GRADNJE ETAŽNOST MAX 

Gospodarska namjena - 
proizvodna (I) i poslovna (K) 

gospodarske građevine 
(proizvodne, poslovne) Po/S+Pr+2K+Pk 

 


