Na temelju odredbe članka 128. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj
80/13, 15/18 i 14/19), odredbe članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik
Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18pročišćeni tekst) i odredbe članka 65. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni
glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na ________sjednici održanoj
______________ 2019. godine, donijela
ZAKLJUČAK
o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Odluke o proglašenju značajnog krajobraza
Mure na području Međimurske županije
Članak 1.
Pristupa se izradi Izmjena i dopuna Odluke o proglašenju značajnog krajobraza Mure
na području Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 1/01.)
Članak 2.
Postupak izrade Izmjena i dopuna Odluke iz članka 1. ovog Zaključka provoditi će se
sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18 i 14/19) i
podzakonskim propisima donesenima na temelju tog Zakona.
Članak 3.
Javna ustanova za zaštitu prirode – Međimurska priroda će po donošenju ovog
Zaključka, u suradnji sa nadležnim javnopravnim tijelima, poduzeti sve radnje u svrhu
pribavljanja stručne dokumentacije radi pokretanja, provedbe i izrade nacrta Odluke o izradi
Izmjena i dopuna Odluke o proglašenju značajnog krajobraza Mure na području Međimurske
županije.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 351-01/19-03/10
URBROJ: 2109/1-02-19-1
Čakovec, ____________ godine

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

OBRAZLOŽENJE
UZ PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA
ODLUKE O PROGLAŠENJU ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA MURE NA
PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Općina Kotoriba pokrenula je inicijativu za izmjenom postojećih granica Značajnog
krajobraza Mure u kojoj navodi da se skoro cijela Općina nalazi unutar zaštićenog područja
regionalnog parka, značajnog krajobraza i ekološke mreže, a koje zaštićeno područje, prema
stajalištu Općine, predstavlja ograničenje u pogledu samog korištenja i mogućnosti provedbe
zahvata u prostoru na tom području.
Sukladno Zakonu o zaštiti prirode Skupština Međimurske županije na 39. Sjednici održanoj
18. travnja 2001. godine donijela je Odluku o proglašenju zaštićenim krajolika rijeke Mure
na području Međimurske županije, a na 6. Sjednici održanoj 31. siječnja 2002. godine Odluku
o izmjena i dopuni Odluke o proglašenju zaštićenog krajolika rijeke Mure na području
Međimurske županije koje su objavljene u „Službenom glasniku Međimurske županije broj
1/01.
Zakonom o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18 i 14/19, u nastavku
obrazloženja: Zakon o zaštiti prirode), propisani su uvjeti i postupak proglašavanja zaštićenog
područja, odnosno postupak izmjena granica zaštićenog područja, pa tako i značajnog
krajobraza.
Tako odredba članka 118. Zakon o zaštiti prirode propisuje da je značajni krajobraz prirodni
i/ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti i georaznolikosti
očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje u kojem su dopušteni
zahvati i djelatnosti kojima se ne narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.
Odredbom pak članka 123. tog Zakona propisano je da značajni krajobraz, uz prethodnu
suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike i javnopravnih tijela nadležnih za poslove
poljoprivrede, šumarstva, vodnoga gospodarstva, pomorstva i gospodarstva, proglašava
predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, a što po prirodi stvari
podrazumijeva da to isto tijelo donosi i akt o promjeni postojećih granica značajnog
krajobraza, dakle u konkretnom slučaju, Skupština Međimurske županije.
Nadalje, odredbom članka 128. Zakona o zaštiti prirode propisano je da ako nestanu obilježja
zbog kojih je proglašeno zaštićeno područje nadležno tijelo donosi akt o prestanku zaštite uz
prethodno pribavljeno mišljenje Zavoda i suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
Da bi se izvršila izmjena granica značajnog krajobraza rijeke Mure, potrebno je provesti
postupak izmjene i dopune postojeće Odluke o proglašenju Značajnog krajobraza Mure
sukladno Zakonu o zaštiti prirode, nakon kojeg postupka će se od strane Skupštine
Međimurske županije donijeti odgovarajuća odluka.
Odredbom članka 124. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode propisano je da stručnu podlogu za
proglašenje zaštićenim područjem, odnosno podlogu za izmjenom i dopunom postojećeg
zaštićenog područja, izrađuje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na zahtjev i o trošku
javne ustanove.

U konkretnom slučaju, značajnim krajobrazom Mure na području Međimurske županije
upravlja Javna ustanova za zaštitu prirode–Međimurska priroda sa sjedištem u Križovcu, koja
obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i
očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih resursa i održivog
korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode te sudjeluje u
prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).
Slijedom navedenog, upućuje se prijedlog ovog Zaključka Skupštini Međimurske županije na
donošenje, nakon kojeg će nadležna tijela započeti postupak izmjene granica Značajnog
krajobraza Mure na području Međimurske županije i po provedenom postupku uputiti
Skupštini Međimurske županije prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o
proglašenju značajnog krajobraza Mure na području Međimurske županije.

Čakovec, rujan 2019.
Međimurska priroda-Javna ustanova za zaštitu prirode

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Međimurske županije

