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1. Podaci iz objave javne rasprave 
 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. siječnja 2017.g. donijela Odluku o 

utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", 

Medvednica za javnu raspravu. 

 

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 

"Vršna zona", Medvednica objavljena je u "Narodnim novinama" broj 17/2017 dana 

24.02.2017.g. i na službenim internet stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga 

uređenja dana 24.02.2017.g. 

 

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", 

Medvednica objavljena je s javnim uvidom u trajanju od 30 dana, koji je započeo 

06.03.2017.g. i trajao do 04.04.2017.g. Javno izlaganje održano je 21.03.2017.g. 

 

Tijekom trajanja javne rasprave, prijedlog Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 

"Vršna zona", Medvednica te knjiga primjedbi bili su izloženi na javni uvid u prostorijama 

Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb. 

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 

"Vršna zona", Medvednica mogli su se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida, 

dostaviti pismeno nositelju izrade do zaključenja javne rasprave  i dati u zapisnik za vrijeme 

trajanja javnog izlaganja. Svi sudionici koji su prisustvovali na javnom izlaganju upućeni su 

da nakon izlaganja dostave primjedbe pisanim putem. 
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2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom 

obavijesti o javnoj raspravi  
 

Posebna obavijest o javnoj raspravi (KLASA: 350-02/14-01/2; URBROJ: 531-01-17-149 od 

20.02.2017.g.) sa prijedlogom Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", 

Medvednica dostavljena je sljedećim javnopravnim tijelima određenim posebnim propisom:  

 

1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, 

Radnička cesta 80, Zagreb, 

2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za procjenu 

utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb,  

3. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za klimatske 

aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Radnička cesta 80, Zagreb, 

4. MINISTARSTVO KULTURE, Runjaninova 2, 10000 Zagreb 

5. MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesnička 49, 

Zagreb, 

6. MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14, Zagreb, 

7. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava poljoprivrede i prehrambene 

industrije, Ul. Grada Vukovara 78, Zagreb 

8. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, 

Planinska 2a, Zagreb 

9. MINISTARSTVO OBRANE, Trg kralja Petra Krešimira IV, br. 1, Zagreb 

10. MINISTARSTVO TURIZMA, Prisavlje 14, Zagreb 

11. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA 

ZAGREBAČKA, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Sektor  za inspekcijske 

poslove, Ilica 335, Zagreb 

12. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA 

ZAGREBAČKA, Uprava za materijalno financijske poslove, Sektor za upravljanje 

nekretninama, Ilica 335, Zagreb 

13. MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA, Središnji državni ured za šport, 

Donje Svetice 38, Zagreb 

14. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Dežmanova 10, Zagreb 

15. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Nehajska 5, Zagreb 

16. DRŽAVNI HIDROMETEREOLOŠKI ZAVOD, Grič 3, Zagreb  

17. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Rooseveltov trg 2, Zagreb, 

18. JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE MEDVEDNICA, Bliznec 70, Zagreb 

19. HRVATSKE ŠUME d.o.o., Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, Zagreb 

20. HRVATSKE VODE, Ul. Grada Vukovara 271/VIII, Zagreb 

21. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.o.o., Elektra Zagreb, Gundulićeva 32, Zagreb 

22. HRVATSKI TELEKOM d.d. - Zagreb, Sektor za razvoj sustava mreža i usluga, 

Kupska 2, Zagreb 

23. HT TKC KRAPINA, Zabok, Matije Gupca 19.a, Zabok 

24. HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša 

Mihanovića 9, Zagreb 

25. HRVATSKA POŠTA, Zagreb, Jurišićeva 13, Zagreb 

26. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA - ODJEL IZGRADNJE, Prisavlje 3, Zagreb 

27. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb 

28. OPĆINA BISTRA, Bistranska ul. br. 98, Poljanica Bistranska 

29. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME, Šestinski trg 10 
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30. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT, ZAGREB, lIica 25, 

Zagreb 

31. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT, ZAGREB, Ustanova 

Upravljanje sportskim objektima, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 

32. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA, 

ZAGREB, Republike Austrije 18, Zagreb 

33. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, 

GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET, ZAGREB, Trg Stjepana 

Radića 1, Zagreb 

34. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO GRADA ZAGREBA, 

Avenija Dubrovnik 12/IV, Zagreb 

35. VODOOPSKRBA I ODVODNJA, SLUŽBA RAZVOJA, Odjel razvoja vodoopskrbe, 

Zagreb. Holding, Folnegovićeva 1, Zagreb  

36. VODOOPSKRBA I ODVODNJA, SLUŽBA RAZVOJA, Odjel razvoja odvodnje, 

Zagreb. Holding, Folnegovićeva 1, Zagreb  

37. ZAGORSKI VODOVOD,ZABOK, Vodoopskrba i odvodnja, Ksavera Šandora 

Gjalskog 1, Zabok 

38. ZAGREBAČKI HOLDING, Podružnica ZET, Ozaljska 105, Zagreb 

39. ZAGREBAČKI HOLDING, Ured Uprave, Ul. Grada Vukovara 41, Zagreb 

40. ZAGREBAČKI HOLDING, Podružnica ZGOS d.o.o., Zeleni trg 3, Zagreb 

41. ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o, Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb 

42. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Ul. grada 

Vukovara 72, Zagreb 

43. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE, 

ZAGREB, Kuševićeva 2/11, Zagreb 

44. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU 

OKOLIŠA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, ZAGREB, Ulica Ivana Lučića 2a/V1, 

Zagreb 

45. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU 

OKOLIŠA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ, Nova ulica 10, 

Zaprešić 

46. URED DRŽAVNE UPRAVE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI, KRAPINA, 

Magistratska 1, Krapina 

47. TURISTIČKA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Preradovićeva ul. 42, 

Zagreb 

48. TURISTIČKA ZAJEDNICA STUBIČKE TOPLICE, Viktora Šipeka 24, Stubičke 

Toplice 

49. ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA, Ured Zagrebačkog nadbiskupa, Kaptol 31, Zagreb 

50. ZAGREBAČKI SPORTSKI SAVEZ, Sportski savez Grada Zagreb, Savska cesta 137, 

Zagreb 

51. HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 

52. ZAGREBAČKI SKIJAŠKI SAVEZ, Savska cesta 137, Zagreb 

53. HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ, Kozarčeva 22 

54. HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ, Vladimira Nazora 63, Zagreb 

55. HRVATSKI BICIKLISTIČKI SAVEZ, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb 

56. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA,  Kozarčeva 22, Zagreb 
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3. Podnesci javnopravnih tijela i ostalih sudionika u javnoj raspravi s 

odgovorima 

 

U tijeku trajanja javne rasprave na adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja 

pristiglo je 34 podneska u roku. Izvan roka pristigla su 2 podneska. U tijeku javnog izlaganja nije 

zaprimljena niti jedna primjedba na zapisnik. 

 

Sukladno odredbama članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13), 

sva mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način 

određen člancima 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju, obradio je odgovorni voditelj 

stručnog izrađivača u suradnji s nositeljem izrade plana. 

 

Ukupno 34 podneska zaprimljeno je u roku i raščlanjeno na 140 primjedbi koje su obrađene na 

slijedeći način: 

 

prihvaća se 53 38% 

djelomično se prihvaća 22 16% 

ne prihvaća se 22 16% 

o
st

a
lo

 

već ugrađeno u plan 7 5% 

primjedba se odnosi na UPU "Skijaški 

kompleks" 

21 15% 

primjedba se odnosi na GUP 6 4% 

nema primjedbi 9 6% 

UKUPNO 140 100% 

 

Ukupno 2 podneska zaprimljena su izvan roka i raščlanjena na 5 primjedbi koje su obrađene na 

slijedeći način: 

 

o
st

a
lo

 

nema primjedbi 1 20% 

primjedba se odnosi na Stratešku studiju 2 40% 

primjedba se odnosi na UPU "Skijaški 

kompleks" 

2 40% 

UKUPNO 5 100% 

 

Prijedlozi i primjedbe čije se prihvaćanje predlaže, ugrađeni su u nacrt konačnog prijedloga 

Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica.  

 

Popis sudionika u javnoj raspravi sa sažetkom podneska i stručnom obradom podneska sa 

obrazloženjima sastavni su dio ovog Izvješća. (tablica u nastavku). 



URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DRŽAVNOG ZNAČAJA "VRŠNA ZONA", MEDVEDNICA

REDNI BROJ URUDŽBENI BROJ KLASA DATUM PODNOSITELJ
ADRESA 

PODNOSITELJA                                                    
SAŽETAK PRIJEDLOGA ODGOVOR

1 378-17-156 350-02/14-01/2 10.3.2017. Odašiljači i veze 

d.o.o

Širolina 4

10000 Zagreb

Obavještavaju da uvidom u Prijedlog Urbanističkog plana 

uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica, na 

kartografskom prikazu br. 2c "Prometna, ulična i komunalna 

infrastrukturna mreža, Energetski sustav i komunikacije" nisu 

ucrtani svi koridori mikrovalnih veza Odašiljača i veza d.o.o., koji 

prolaze područjem obuhvata UPU "Vršna zona".

U nastavku dostavljaju podatke o koridorima mikrovalnih veza 

OiV koji prolaze predmetnim područjem, te mole da se 

Urbanistički plan uređenja državnog značaja "Vršna zona" dopuni 

prema dostavljenim podacima u tablici primjedbe.

Primjedba se prihvaća.        

Kartografski prikaz br. 2c "Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Energetski sustav i 

komunikacije" dopunjen je koridorima mikrovalnih veza Odašiljača i veza d.o.o.

Neki od dostavljenih koridora koji se nastavljaju na područje susjednog UPU Skijaški kompleks, ucrtani 

su i u UPU Skijaški kompleks.

2 238-17-155 350-02/14-01/2 07.3.2017. Zavod za prostorno 

uređenje 

Zagrebačke županije

Ulica Grada 

Vukovara 72

10000 Zagreb

1. Obzirom da se Prostornim planom Parka prirode Medvednica 

omogućuje istraživanje koridora i trase žičare od vrha Sljemena 

prema naseljima u podnožju sjevernih obronaka Medvednice, te 

se navodi da će se detaljnija trasa utvrditi ovim Planom, predlažu 

da se u kartografske prikaze br.1. "Korištenje i namjena 

površina" te br. 2." Prometni sustav" ucrta koridor u istraživanju 

za kabinsku žičaru Sljeme - Bistra. Također predlažu da se u 

tekstualnom dijelu Plana u Odredbama za provođenje navedu 

osnovni uvjeti uređenja odnosno gradnje za predmetnu žičaru 

prema naselju Bistra (širina koridora, obaveza izrade dodatnih 

stručno planerskih istraživanja i dr.).

Predmetni koridor u istraživanju žičare Sljeme - Bistra ucrtan je u 

kartografskom prikazu br.4. "Način i uvjeti gradnje", međutim 

uočena je neusklađenost ucrtanih koridora u UPU državnog 

značaja "Vršna zona" i UPU državnog značaja "Skijaški 

Kompleks" Medvednica.

Napominju da je u važećem Prostornom planu uređenja Općine 

Bistra ucrtana predmetna trasa žičare sa statusom "u 

Istraživanju" te je svakako potrebno razmotriti trasu žičare u 

cijelosti od početne točke (Sljeme) do krajne točke (Bistra).

1. Primjedba se djelomično prihvaća.

Prostornim planom Parka prirode Medvednica ("Narodne novine", br. 89/14) - u nastavku: PPPP 

Medvednica, odredbom članka 71., određena je  mogućnost istraživanja koridora i trasa prometne 

infrastrukture te da je detaljnije trase prometnih infrastrukturnih koridora određenih  za istraživanje 

moguće utvrditi urbanističkim planom uređenja državne razine (u dijelu obuhvata tog UPU-a), 

prostornim planovima područne (regionalne) razine i prostornim planovima lokalne razine  (također u 

dijelovima njihovih obuhvata). Nadalje, u članku 141. PPPP Medvednica navedeno je da je zadatak 

urbanističkog plana uređenja državne razine, među ostalim, i  "istražiti mogućnost povezivanja žičarom 

s bistranskim i stubičkim prostorom". Stoga je Urbanističkim planom uređenja državnog značaja "Vršna 

zona", Medvednica (UPU Vršna zona), rezerviran prostor za žičaru iz smjera Bistre i označen na 

kartografskim prikazima br.1. "Korištenje i namjena površina", br. 2." Prometni sustav" te br. 4. "Način i 

uvjeti gradnje" kao "prostor rezervacije i istraživanja položaja kabinske žičare iz smjera Bistre".

U vezi prijedloga da se u tekstualnom dijelu UPU Vršna zona u Odredbama za provođenje navedu 

osnovni uvjeti uređenja odnosno gradnje za predmetnu žičaru prema naselju Bistra, napominje se da je 

takve uvjete moguće odrediti kroz izmjenu i dopunu Prostornog plana Parka prirode Medvednica i UPU 

Vršna zona, isključivo na temelju prethodno provedenih analiza i istraživanja (Strateška procjene 

utjecaja na okoliš, Glavna ocjena i dr.).

Dio primjedbe koji se odnosi na neusklađenost ucrtanih koridora (prostora rezervacije i istraživanja 

položaja kabinske žičare iz smjera Bistre) u UPU državnog značaja "Vršna zona" i UPU državnog 

značaja "Skijaški kompleks" Medvednica se prihvaća, radi se o tehničkoj greški.

Dio primjedbe koji se odnosi na potrebu da se UPU-om Vršna zona svakako razmotri trasa žičare u 

cijelosti od početne točke (Sljeme) do krajnje točke (Bistra) se ne prihvaća obzirom da se najveći dio te 

trase nalazi izvan granica obuhvata plana.   

2 2. Obzirom da se plan nalazi unutar kontroliranog zračnog 

prostora (CTR) aerodroma Lučko potrebno je u Poglavlju 5.1. 

Uvjeti gradnje prometne mreže Odredbi za provođenje navesti da 

je područje Plana obuhvaćeno CTR-om te da su uvjeti korištenja 

unutar navedenih površina određeni posebnim propisom 

sukladno članku 102. Odredbi za provođenje PPZŽ-a. Navedeno 

je usuglašeno s nadležnim državnim tijelima u postupku izrade 

IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije.

2. Primjedba se prihvaća. 

Ugrađeno u članak 27. stavak 4. (članak 26. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna 

zona  i kartografski prikaz br. 2a. "Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Prometni 

sustav."         

2 3. U kartografskom prikazu 2c. - Energetski sustav i 

komunikacije nedostaje planirani radijski koridor Sljeme - Sveta 

Gera smješten na području Grada Zagreba i Zagrebačke 

županije. Predmetni radijski koridor ucrtan je u kartografskom 

prikazu br. 2.1. "Energetika i telekomunikacije" PPZŽ-a temeljem 

zahtjeva Odašiljači i Veze d.o.o.

3. Primjedba se prihvaća.       

Kartografski prikaz prikaz br. 2c. "Energetski sustav i komunikacije" dopunjen je radijskim koridorom 

Sljeme - Sveta Gera.

2 4. Predlažu da se kartografski prikaz br. 2c. "Energetski sustav i 

komunikacije" dopuni elektroničkim komunikacijskim zonama za 

smještaj samostojećih antenskih stupova temeljem Uredbe o 

mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i 

druge povezane opreme ("Narodne novine" br. 131/12 i 92/15).

4. Primjedba se prihvaća.        

Kartografski prikaz prikaz br. 2c. "Energetski sustav i komunikacije" dopunjen je prikazom zone 

elektroničke komunikacijske infrastrukture.  

JAVNA RASPRAVA OD 06.3.2016. - 04.4.2017.
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3 238-13-17-160 350-02/14-01/2 16.3.2017. Gradski ured za 

prostorno uređenje, 

izgradnju grada, 

graditeljstvo, 

komunalne poslove 

i promet

Trg Stjepana 

Radića1/I

10000 Zagreb

1. Točka 2.UVJETI UREĐENJA POVRŠINA I SMJEŠTAJA 

GRAĐEVINA UNUTAR PODRUČJA ODMORA I REKREACIJE 

(R2):

Ispod podnaslova 2.1.2. "Uvjeti uređenja površina i smještaja 

građevina unutar površine gornje stanice kabinske žičare iz 

smjera Zagreba (R2, 1 2 )" u članku 15. predlaže se izmjena 

predloženog stavka 3. točka 3. tako da glasi:

"3. Prilikom projektiranja gornje postaje žičare iz smjera Zagreba 

potrebno je sagledati mogućnosti da se unutar predviđene zone 

smjesti još jedna gornja postaja žičare, ona iz smjera Bistre, koja 

bi se u zasebnoj fazi projektiranja mogla smjestiti u istoj zoni 

obuhvata." (Brisana rečenica)"

1. Primjedba se djelomično prihvaća.  

Tekst. članka 15.  stavka 3. točke 3. koji glasi: 

"3. potrebno je sagledati mogućnost objedinjavanja dviju žičara u gornjoj stanici, one iz smjera Zagreba 

(I. faza) te iz smjera Bistre (II. faza), koje eventualno mogu dijeliti zajednički prostor za posjetitelje."

zamijenjuje se tekstom:

"3. Prilikom projektiranja gornje stanice žičare iz smjera Zagreba potrebno je voditi računa da se unutar  

susjednog prostora rezervacije i istraživanja položaja gornje stanice kabinske žičare iz smjera Bistre, 

može smjestiti gornja stanica navedene žičare, a koja sa gornjom stanicom kabinske žičare iz smjera 

Zagreba može dijeliti zajednički prostor za posjetitelje i druge sadržaje."     

3 2. U članku 15. u stavku 4. točki 2. predlaže se izmjena tako da 

glasi: "2. najveća dopuštena visina iznosi 10,0 m"

2. Primjedba se prihvaća.  

Ugrađeno u članak 15. stavak 4. točka 2. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona i članak 15. stavak 

4. točka 3. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona koji je izmjenjen na način da najveći dopušteni broj 

etaža iznosi jedna podzemna (potpuno ukopana ili djelomično ukopana) i dvije nadzemne etaže (E= 

1Po/Su+P+1).

Sukladno primjedbi izmijenjen je i kartografski prikaz br. 4. "Način i uvjeti gradnje".

3 3. Ispod podnaslova 5.1.2. "Žičara"  u članku 37. predlaže se 

brisanje stavka 4. točka 3. iz razloga što je idejnim projektom 

predviđen pogon na Brestovcu.

3. Primjedba se prihvaća.  

Brisana je točka 3. iz članka 38. stavak 4. (članak 37. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU 

Vršna zona. 

3 4. Ispod podnaslova 5.3.1. "Vodnogospodarski sustav"  u članku 

40. predlaže se izmjena tako da glasi: 

"(3) Postojeća vodosprema (uz sadašnju lokaciju Vidikovca) i 

pristupni (servisni) put do nje se zadržavaju."

4. Primjedba se prihvaća. 

Ugrađeno u članak 43. stavak 3. (članak 40. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna 

zona na način: "Postojeća lokacija vodospreme (uz sadašnju lokaciju Vidikovca) će se planom zadržati 

u funkciji kao i postojeći pristupni put do vodospreme (servisna cesta)."

4 376-17-159 350-02/14-01/2 15.3.2017. Hrvatska 

regulatorna agencija 

za mrežne 

djelatnosti

Roberts Frangeša 

Mihanovića 9

10110 Zagreb

Potvrđuju da uvidom u dostavljeni prijedlog UPU "Vršna zona" 

Medvednica za javnu raspravu nemaju primjedbi.

Nema primjedbi.

5 543-17-166 350-02/14-01/2 23.3.2017. Državna uprava za 

zaštitu i spašavanje

Područni ured za 

zaštitu i spašavanje 

Zagreb

Ksaverska cesta 109

10000 Zagreb

Navode da je Prijedlog UPU  državnog značaja "Vršna zona" 

Medvednica izrađen u skladu s danim uvjetima za mjere zaštite i 

spašavanja, klasa 350-02/15-01/17, urbroj: 543-21-01-15-2 od 8. 

srpnja 2015.g.

Nema primjedbi.

5. Predlažu čitav članak 40., posebice stavak 4., na odgovarajući 

način uskladiti s granicom obuhvata predmetnog UPU-a, budući 

se nova vodosprema ne planira istim, već drugim UPU-om koji 

mora odrediti lokacijske uvjete za novu vodospremu.

Isto tako u kartografskom prikazu br. 2b potrebno je u legendi 

izmjeniti tekst:

POSTOJEĆA VODOSPREMA - UKIDA SE u  POSTOJEĆA 

VODOSPREMA - ZADRŽAVA SE

te na odgovarajući način ucrtati postojeći servisni put u 

kartografske prikaze br. 1. "Korištenje i namjena površina" i br. 

2a. "Prometni sustav", kao i priključak u kartografski prikaz br. 4. 

"Način i uvjeti gradnje."

Prilažu primjedbu Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.:

Pored novoplanirane vodospreme zadržati postojeću 

vodospremu i zadržati postojeći pristupni (servisni) put do 

postojeće vodospreme.

5. Primjedba se prihvaća.   

Brisan je stavak 4. članka 43. (članak 40. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona, 

a stavak 3. je izmijenjen na način: "Postojeća lokacija vodospreme (uz sadašnju lokaciju Vidikovca) će 

se planom zadržati u funkciji kao i postojeći pristupni put do vodospreme (servisna cesta)".

Također, stavak 2. članka 43. (članak 40. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona 

je izmijenjen na način: "Tehničko rješenje planiranog vodoopskrbnog sustava očituje se u izgradnji 

spojne veze na planiranu vodospremu izvan obuhvata UPU Vršna zona."

Zadržavanje postojeće vodospreme i postojeći servisni put označeni su na odgovarajućim 

kartografskim prikazima UPU Vršna zona.

3
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6 529-17-165 350-02/14-01/2 22.3.2017. Ministarstvo turizma 

Zagreb

Prisavlje 14

10000 Zagreb

Očituju se da nemaju primjedbi na Prijedlog UPU  državnog 

značaja "Vršna zona" Medvednica i Stratešku studiju.

Nema primjedbi.

7 378-17-161 350-02/14-01/2 21.3.2017. Vodoopskrba i 

odvodnja d.o.o.

Tehnički sektor

Služba razvoja

Odjel razvoja 

vodoopskrbe

Folnegovićeva 1

10000 Zagreb

Navode da treba pored novoplanirane vodospreme zadržati 

postojeću vodospremu i zadržati postojeći pristupni (servisni) put 

do postojeće vodospreme.

Primjedba se prihvaća.   

Brisan je stavak 4. članka 43. (članak 40. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona, 

a stavak 3. je izmijenjen na način "Postojeća lokacija sadašnje vodospreme (uz sadašnju lokaciju 

Vidikovca) će se planom zadržati u funkciji kao i postojeći pristupni put do vodospreme (servisna 

cesta)".

Zadržavanje postojeće vodospreme i postojeći servisni put označeni su na odgovarajućim 

kartografskim prikazima UPU Vršna zona.

8 378-17-164 350-02/14-01/2 22.3.2017. Zagrebački holding

Podružnica ZGOS

Zeleni trg 3

10000 Zagreb

Navode da Prijedlog UPU - a "Vršna zona" nije od poslovnog 

značaja za podružnicu ZGOS te nemaju interesa za sudjelovanje 

u postupku javne rasprave.

Nema primjedbi.       

9 378-17-168 350-02/14-01/2 30.3.2017. Hrvatske šume 

d.o.o. Zagreb

Direkcija

Služba za ekologiju

Ulica kneza 

Branimira 1

10000 Zagreb

Dostavljaju očitovanje Uprave šuma Podružnica Zagreb  koji 

navode da nemaju primjedbi na Prijedlog UPU  državnog značaja 

"Vršna zona" Medvednica i Stratešku studiju.

Nema primjedbi.

10 374-17-189 350-02/14-01/2 7.4.2017. Hrvatske vode

Vodnogospodarski 

odjel za Gornju 

Savu

Ulica grada 

Vukovara 271/VIII

10000 Zagreb

1. Obzirom da je predmetno područje, sukladno Zakonu o 

vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14), područje posebne 

zaštite voda-zaštićeno područja odnosno područje namijenjeno 

zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja 

voda bitan element njihove zaštite, predmetnim prijedlogom 

Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "VRŠNA ZONA" 

Medvednica treba preciznije definirati način odvodnje svih vrsta 

otpadnih voda (sanitarnih otpadnih voda, potencijalno 

onečišćenih oborinskih voda s prometnih i parkirališnih površina, 

kao i otpadnih voda sa skijaške staze koje mogu sadržavati 

dušik), način pročišćavanja istih s precizno definiranim 

prijemnikom. 

1. Već ugrađeno u plan.  

Način odvodnje je precizno definiran i ugrađen u UPU Vršna zona, u točki 5.3.1. "Vodnogospodarski 

sustav" , dok su mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš određene u točki 9.1. "Čuvanje i 

poboljšanje kvalitete voda" Odredbi za provođenje.

2. U slučaju da se predviđenim načinima pročišćavanja ne 

postignu ciljevi zaštite okoliša u cjelini, odnosno kada se utvrdi 

da je opterećenje u otpadnim vodama, primjenom graničnih 

vrijednosti emisija sukladno Pravilniku, takvo da se ne mogu 

postići ciljevi zaštite okoliša te u slučajevima kada uvjeti zaštite 

okoliša to zahtijevaju, propisuju se dopunske mjere određene 

Planom upravljanja vodnim područjima kao što su strože 

granične vrijednosti emisija određene na temelju metodologije 

primjene kombiniranog pristupa i druge mjere. Isto je potrebno 

navesti u UPU -u. 

2. Primjedba se prihvaća. 

U članak 48.  (članak 45. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodan je novi 

stavak 5, koji sadrži tekst: "Ukoliko se predviđenim načinima pročišćavanja ne postignu ciljevi zaštite 

okoliša u cjelini odnosno ukoliko se utvrdi da je opterećenje u otpadnim vodama, primjenom graničnih 

vrijednosti emisija sukladno posebnom propisu, takvo da se ne mogu postići ciljevi zaštite okoliša te u 

slučajevima kada uvjeti zaštite okoliša to zahtijevaju, propisuju se dopunske mjere određene Planom 

upravljanja vodnim područjima kao što su strože granične vrijednosti emisija određene na temelju 

metodologije primjene kombiniranog pristupa i druge mjere". 

10 3. Na području obuhvata prijedloga UPU-a, ne smije se 

predvidjeti gradnja upojnih zdenaca za prihvat oborinskih i / ili 

otpadnih voda, nije dopušteno graditi septičke jame i koristiti se 

njima. 

3. Već ugrađeno u plan.   

UPU - om Vršna zona nije niti predviđena gradnja upojnih zdenaca za prihvat oborinskih voda, način 

zbrinjavanja otpadnih voda planiran je preko uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Način odvodnje 

oborinskih i sanitanih otpadnih voda u skladu je s Prostornim planom Parka prirode Medvednica 

("Narodne novine", br. 89/14), članak 81. Također, sukladno članku 21. Zakona o zaštiti prirode 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode utvrdila je uvjete zaštite prirode koji 

su ugrađeni u članak 57. (članak 54. iz Prijedloga plana) točka 21. Odredbi za provođenje UPU Vršna 

zona na način:

21. sve građevine obavezno treba priključiti na sustav javne odvodnje, a do izgradnje sustava za sve 

se građevine treba osigurati pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje odgovarajućeg 

kapaciteta; iznimno se zbrinjavanje otpadnih voda može osigurati izgradnjom nepropusne sabirne 

jame"
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10 4. Također, u obuhvatu prijedloga UPU-a, nije dozvoljeno koristiti 

opasne tvari. Svi spremnici za naftne derivate koji će se koristiti 

za opskrbu vozila gorivom (vozila za održavanje) skladištiti u 

dvostijenskim spremnicima u tankvanama s zvučnom i 

svjetlosnom dojavom o procurivanju. 

4. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Unutar obuhvata UPU Vršna zona nema spremišta naftnih derivata.

Odgovor dan u primjedbi br. 9.4. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

10 5. Za grijanje objekata preporukaje ne koristiti lož ulje, nego 

jedan od obnovljivih izvora izvori energije. 

5. Primjedba se ne prihvaća.  

Unutar obuhvata UPU Vršna zona lož ulje se ne koristi za grijanje objekata. UPU - om Vršna zona 

predviđeno je korištenje obnovljivih izvora energije, a do izgradnje plinovoda dopušta se korištenje 

ukapljenog naftnog plina za grijanje i hlađenje građevina i pripremu tople vode, što je u skladu s 

odredbama čl. 75. Prostornog plana Parka prirode Medvednica ("Narodne novine", br. 89/14) kojim se 

navodi da se na cijelom prostoru Parka prirode omogućava rekonstrukcija i gradnja manjih građevina i 

pripadajuće mreže energetskog sustava prema posebnim propisima i pravilima struke.

10 6. Instrumenti kojima će se regulirati provedba zakonskih i 

podzakonskih akata, svih prostorno-planskih i ostalih planskih 

dokumenata su vodopravni akti, akti zaštite okoliša i akti zaštite 

prirode u postupku gradnje zahvata odnosno tijekom pogona 

zahvata. 

6. Već ugrađeno u plan.

Svaki zahvat u prostoru obuhvata provodit će se na temelju Zakona o prostornom uređenju ("Narodne 

novine", br. 153/13) u skladu s ovim UPU - om, odnosno u skladu s aktom za provedbu ovog plana i 

posebnim propisima. 

11 378-17-172 350-02/14-01/2 3.4.2017. Zagrebački holding 

d.o.o.

Podružnica 

upravljanje 

nektetninama

Jankomir 25/III

10000 Zagreb

1.Utvrdili su da su u planu predviđeni dodatni sadržaji na ili uz 

objekte s ograničenim kapacitetima i namjenama.

Predlažu da se uz opis pratećih sadržaja doda i "mogućnost 

uređenja odgovarajućih vanjskih prostora".

1. Već ugrađeno u plan.        

Način uređenja vanjskih prostora UPU - om Vršna zona definiran je za svaku površinu na kojoj je 

predviđeno uređenje i/ili gradnja.     

11 2. U točki 3.2. "Osnovna namjena prostora" u stavku dva dodati 

novi uvjet za određivanje korištenja površina: "ekonomska i 

sadržajna održivost projekta"  jer Plan mora biti dovoljno elastičan 

da svaka prilagodba odnosno promjena načina korištenja ne 

mora podrazumijevati pokretanje postupka izmjene i dopune 

plana.

2. Primjedba se prihvaća. 

U članak 6. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodana je točka: "5. ekonomska i sadržajna 

održivost projekta". 

11 3. Treba prilagoditi odredbe i odrediti način prilagođavanja 

programskih, građevinskih i ekonomskih uvjeta lokalnim uvjetima 

u postupku izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola ili 

posebnih uvjeta gradnje.

3. Primjedba se ne prihvaća. 

Primjedba nije u dovoljnoj mjeri obrazložena. UPU -om Vršna zona određeni su uvjeti uređenja 

površina i smještaja građevina  uzimajući u obzir opći cilj  - očuvanje prirodne cjelovitosti, krajobraznih 

značajki i pojedinačnih sastavnica prirodne  i  kulturne baštine, a posebno očuvanje vrsta i stanišnih 

tipova značajnih za očuvanje ekološke mreže Natura 2000, utvrđeni Prostornim planom Parka prirode 

Medvednica ("Narodne novine", br. 89/14).

Također, mjerilo izrade UPU Vršna zona (1:1000) je takvo da zahtjeva detaljno razgraničenje područja 

na prostorne cjeline obzirom na njihovu namjenu i druge detaljne uvjete korištenja i uređenja prostora 

te građenja građevina.

11 4. U dijelu koji se odnosi na Područje Sljeme 1. "Površina vršnog 

platoa" treba dodati uz "lz smjera Zagreba" i riječi "i Bistre". 

Budući da zapadni dio grada Zagreba cca 150000 stanovnika i 

cijelo Zagorje gravitira ulazu iz Bistre na odgovarajući način treba 

dopuniti provedbene odredbe u cijelom tekstu kako bi se ubrzala 

realizacija i uklapanje projekta Žičara Bistra.

4. Primjedba se ne prihvaća. 

Navedeni naziv površine R2.12 odnosi se na površinu unutar koje je predviđen smještaj gornje stanice 

kabinske žičare iz smjera Zagreba, dok se smještaj gornje stanice žičare iz smjera Bistre predviđa 

unutar susjednog prostora rezervacije i istraživanja položaja gornje stanice kabinske žičare iz smjera 

Bistre. 

11 5. U dijelu Područje Sljeme III "Površina hotela Tomislavov dom" 

dodati riječi "i prateći sadržaji." 

5. Primjedba se ne prihvaća.

Navedeno se odnosi samo na naziv površine R2.31 na kojoj se predviđa rekonstrukcija hotela 

Tomislavov dom te dogradnja pratećih sadržaja hotela.

U točki 2.2.1. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona definirani su uvjeti uređenja površina i smještaja 

građevina unutar navedene površine te je jasno definirano da je omogućen smještaj pratećih sadržaja i 

navedeno je o kojim se pratećim sadržajima radi. 
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11 6. Informacijsko edukativni punkt ne treba vezati uz jednu 

lokaciju. To može biti prateći sadržaj zone B - Tv toranj. 

Opravdanije je staroj gornjoj stanici dati širi izbor poželjnih 

sadržaja i vanjskih prostora. 

6. Primjedba se djelomično prihvaća.

Smještaj, tj. položaj informacijsko - edukacijskog punkta sastavni je dio koncepcije prostornog uređenja 

područja vršne zone, odnosno, usko je povezan sa planiranom distribucijom posjetitelja koji će pristizati 

kabinskom žičarom iz smjera Zagreba, a čija je optimalna distribucija  iznimno važna i bila je jedan od 

temeljnih zadataka UPU - a Vršna zona. Naime, distribucija posjetitelja planirana je u dva dominantna 

smjera - prema skijaškom kompleksu unutar obuhvata susjednog UPU državnog značaja Skijaški 

kompleks Medvednica te prema planiranom informacijsko - edukacijskom punktu Parka prirode unutar 

površine stare gornje stanice žičare.

Temeljem primjedbe dopunjen je člankak 14. stavak 3. točke 4. i 6. Odredbi za provođenje UPU Vršna 

zona na način da su za posjetitelje koji će se zadržati unutar površine vršnog platoa planom osigurani 

sadržaji unutar pojedinih zona gradnje, među kojima je naveden i info punkt.

11 7. Kada su maksimalne površine već određene nije potrebno 

samo uz ugostiteljsku namjenu navoditi epitet "manji" cilj je 

valjda omogućiti prenamjenu i korištenje svih zapuštenih prostora 

na Medvednici a izmjene namjena su očekivane promjene 

potaknute mjenama ponude potražnje. 

7. Primjedba se prihvaća.

Pridjev "manji" brisan je iz čl. 16. stavak 3. točka 2. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona. 

11 8. Nedostaju konkretnije mjere očuvanja vizualnog identiteta 

Medvednice koje dopunjuju ili pojašnjavaju opće principijelne 

stavove.

8. Primjedba se ne prihvaća.

Definirane mjere očuvanja vizualnog identiteta Medvednice određene kroz točku 7.2. "Mjere zaštite 

kulturno - povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti" , te ostale odredbe kojima su 

propisani uvjeti gradnje, u skladu su sa planom šireg područja - Prostornim planom Parka prirode 

Medvednica.

11 9. Na lokaciji skijaškog kompleksa predvidjeti pješačke kratice 

prema istaknutim sadržajima npr. poveznicu Ciljna kuća - 

Izletište Brijest.

9. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 11.9. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

11 10. Nedostaje kartogram mreže planinarskih puteva s nazivima, 

biciklističkih staza te i pratećih sadržaja uz iste. Treba prepoznati 

i osnažiti kontemplativni karakter Stepinčevog puta dakle 

predvidjeti mogućnost uređenja prikladnih sadržaja duž cijele 

trase.

10. Primjedba se ne prihvaća.  

Planinarske staze i putovi detaljno su prikazani u točki 1.1.1. "Osnovni podaci o stanju u prostoru" 

Obrazloženja plana. Navedeni kartogram nije predviđen kao obavezni sadržaj urbanističkog plana 

uređenja.

Sadržaji uz puteve unutar obuhvata UPU Vršna zona definirani su sukladno odredbama Prostornog 

plana Parka prirode Medvednica, s tim da je navedeno osnaživanje kontemplativnog karaktera 

Stepinčevog puta moguće kroz Plan upravljanja Parka prirode Medvednica, koji ga može sagledati u 

cjelini.

Također, osim putova i staza određenih UPU - om Vršna zona i označenih na kartografskim prikazima, 

unutar planskog područja mogu se planirati i drugi putovi i staze u funkciji korištenja i održavanja 

(pješački, biciklistički, interventni, protupožarni i sl.), a planiraju se u skladu sa posebnim stručnim 

uvjetima i u skladu s Planom upravljanja Parka prirode Medvednica.

12 378-17-170 350-02/14-01/2 31.3.2017. Hrvatski Telekom 

d.d.

Odjel upravljanja 

elektroničkom 

komunikacijskom 

infrastrukturom

Odsjek upravljanja 

ugovornim 

odnosima i 

registraciju

Harambašićeva 39

10000 Zagreb

1. Predlažu da se u cilju razvoja širokopojasnih usluga i pružanja 

osnovnih komunikacijskih potreba osiguraju dostatni kapaciteti za 

planirane nove sadržaje i objekte.

 

1. Primjedba se prihvaća. 

U članku 40. (članak 38. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dopunjen je 

stavak 2. tekstom: "U cilju daljnjeg razvoja širokopojasnih usluga i pružanja osnovnih komunikacijskih 

usluga potrebno je osigurati dostatne kapacitete za sve nove sadržaje i objekte." 
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12 2.  U definiranom području planirati uvjete za razvoj 

komunikacijske infrastrukture te njihov razmještaj u prostoru, 

sukladno savjetima o integriranoj infrastrukturi te smanjenju 

troškova izgradnje infrastrukture predlažu da se u sklopu 

planiranih novih dionica vodoopskrbe za potrebe zasnježivanja i 

odvodnje gradi i elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) 

sa poveznicama na postojeću infrastrukturu i buduće sadržaje. 

2. Primjedba se prihvaća.

Sukladno savjetima o integriranoj infrastrukturi te smanjenju troškova izgradnje infrastrukture u članku 

40. (članak 38. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dopunjen je stavak 3. 

tekstom: "U sklopu planiranih novih dionica vodoopskrbe za potrebe zasnježenja i sustava odvodnje 

potrebno je graditi i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI) sa poveznicama na postojeću 

infrastrukturu i buduće sadržaje."

12 3. Prema planu izgradnje nove stanice žičare i rekonstrukcije 

zone vršnog platoa planirati priključke objekata na postojeću EKI.

3. Primjedba se prihvaća.  

U članku 40. (članak 38. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dopunjen je 

stavak 7. na način: "Prilikom uređenja zone nove stanice žičare odnosno uređenja zone vršnog platoa 

obavezno je planirati priključke objekata na postojeću EKI."

12 4. U cilju osiguravanja sigurnosti posjetitelja i dostupnosti usluge 

potrebno je planirati i predvidjeti ključne točke koncentracije te 

osiguravanje dostatnih kapaciteta za komunikaciju. Sukladno 

potrebama spasilačkih službi i evakuacijskih zona razmotriti 

dodatne potrebe za lnfrastrukturom gorske službe spašavanja, 

potrebama infrastrukture zasnježivanja, javne ustanove za 

upravljanje parkom prirode Medvednica i drugim državnim 

institucijama.

4. Primjedba se prihvaća. 

U članak 40.  (članak 38. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodan je novi 

stavak 9. koji glasi: "U zonama gdje se očekuje veća koncentracija posjetitelja, a u cilju osiguravanja 

sigurnosti posjetitelja, potrebno je planirati i predvidjeti ključne točke koncentracije EKI te osigurati 

dostatne kapacitete za komunikaciju. Sve navedeno mora biti u funkciji prvenstveno spasilačkih službi 

(HGSS) kako bi se osiguralo dobro pokrivanje evakuacijskih zona kod hitnih intervencija, ali i za druge 

korisnike (Javne ustanove za upravljanje Parkom prirode Medvednica i druge državne institucije). 

Također se planira pojačavanje kapaciteta kabelske kanalizacije unutar obuhvata Plana, ali i šire, s 

obzirom da je potrebno sagledavati i sve zone izvan obuhvata koje čine cjelinu u sustavu ukupne 

elektroničke komunikacijske infrastrukture."

12 6.  Prilikom izgradnje i obnavljanja novih stanica žičara planirati 

povezivanje krajnjih točaka vučnice na KK, prijedlog iskoristiti 

planirane koridore zahvata za vodovod kako bi se smanjio utjecaj 

na okoliš kretanjem radnih strojeva na području.

6. Već ugrađeno u plan.    

Odredbama za provođenje UPU Vršna zona već je navedeno da se trase kojima se planira vodovodna 

mreža namjeravaju koristiti i za drugu komunalnu infrastrukturu, uključivo i EKI. 

12 7. U područjima zahvata osim zaštite postojeće KK preporučuju 

pojačavanje kapaciteta EKI prema potrebama razvoja Parka 

prirode Medvednica i sagledavanja Vršne zone, Skijaškog 

kompleksa i zone izvan obuhvata kao cjeline sa potrebnim 

kapacitetima EKI.

 7. Primjedba se prihvaća.  

U članak 40.  (članak 38. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodan je novi 

stavak 9. koji glasi: "U zonama gdje se očekuje veća koncentracija posjetitelja, a u cilju osiguravanja 

sigurnosti posjetitelja, potrebno je planirati i predvidjeti ključne točke koncentracije EKI te osigurati 

dostatne kapacitete za komunikaciju. Sve navedeno mora biti u funkciji prvenstveno spasilačkih službi 

(HGSS) kako bi se osiguralo dobro pokrivanje evakuacijskih zona kod hitnih intervencija, ali i za druge 

korisnike (Javne ustanove za upravljanje Parkom prirode Medvednica i druge državne institucije). 

Također se planira pojačavanje kapaciteta kabelske kanalizacije unutar obuhvata Plana, ali i šire, s 

obzirom da je potrebno sagledavati i sve zone izvan obuhvata koje čine cjelinu u sustavu ukupne 

elektroničke komunikacijske infrastrukture."

5.  Prema obrazloženju plana u prometnom sustavu upisana je 

napomena ali nije prikazana EKI

 "U koridorima prometnica osigurava se smještaj i vođenje 

građevina i instalacija komunalne infrastrukture (elektronička 

komunikacijska infrastruktura, elektroopskrba, 

plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja)

Dok se u naknadnom poglavlju 3.5.1. opisuje komunalna 

infrastruktura mreža i navodi da je prikazana na kartografskom 

prikazu, međutim ista nije prikazana na svim prometnicama.

5. Već ugrađeno u plan.

Elektronička komunikacijska infrastruktura je prikazana na kartografskom prikazu br. 2c "Prometna, 

ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav i komunikacije", te je u članku 40. stavak 

7.  (članak 38. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona već određeno da je EKI 

mreža usmjeravajućeg značenja i detaljno će se razrađivati odgovarajućom stručnom dokumentacijom.
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13 383-17-159 350-02/14-01/1 31.3.2017. Hrvatska gorska 

služba spašavanja - 

Stanica Zagreb

Radićeva 23

10000 Zagreb

1. Navode da je za potrebe izrade novog plana Vršne zone 

potrebno osigurati prisutnost HGSS-a na 2 ključna mjesta:

Vidikovac R2.1.1.:

Traže da se za potrebe HGSS-a predvide i UPU-om definiraju 

zasebni kvantitativni prostorni parametri:

- ukupno 170 m2 tlocrtne površine na jednoj etaži, bez 

denivelacije sa pristupne kolne površine; te 3 parkirališna mjesta.

Da bi GSS mogao u potpunosti ostvarivati svoju zakonom 

predviđenu zadaću potrebno je unutar zone rekonstrukcije 

odvojiti zasebne prostorne kapacitete za potrebe HGSS-a:

1. Kvalitetan pristup do predmetnog dijela ili zasebnog objekta i 

parkirališta za 3 vozila HGSS-a po svim vremenskim uvjetima

2. Prostor od 50 m2 za unesrećene, sa sanitarnim čvorom, 

kolnim ulazom i prilazom za interventno vozilo ili kola hitne 

medicinske pomoći 

3. Spavaonica za dežurne od 30 m2 povezana s dnevnim 

boravkom 

4. Dnevni boravak s kuhinjom i sanitarnim čvorom od 40m2 

spojeno sa spavaonicom 

5. Garaža od 50 m2 za tri vozila i spremištem za sanitetski 

materijal i opremu za spašavanje na skijalištu i vršnoj zoni, 

opremu za spašavanje sa skijaške i nove Sljemenske žičare 

(garaža/spremište trebaju biti spojeni na prostor za dnevni 

boravak spašavatelja).

1. Primjedba se prihvaća.  

Točka 2.1.1. "Uvjeti uređenja površina i smještaja zgrada unutar površine vršnog platoa (R2.1 1 )", 

članak 14. stavak 3. točka 4. dopunjena je na način da je za potrebe Hrvatske gorske službe 

spašavanja potrebno osigurati najmanje 170 m2 tlocrtne površine (prostor za unesrećene, spavaonica 

za dežurne, dnevni boravak sa kuhinjom i sanitarnim čvorom te garaža za tri vozila) na jednoj etaži, 

bez denivelacije u odnosu na pristupnu kolnu površinu kojom se mora osigurati pristup za interventna 

vozila. Točna preraspodjela svih navedenih sadržaja detaljno će se razraditi projektnom 

dokumentacijom u postupku provođenja UPU Vršna zona, na temelju programa gradnje koji će se 

definirati sukladno potrebama, a u skladu s uvjetima plana.

8. U sklopu planiranih ponavljajućih organiziranih događaja 

predvidjeti potrebnu komunikacijsku infrastrukturu na točkama 

koncentracije kako bi se osigurala nesmetana komunikacija i 

osigurala primarna usluga zaštite i spašavanja te smanjila 

potreba za privremenim rješenjima na zahtjev.

U nastavku dostavljaju opće napomene i smjernice koje savjetuju 

da se koriste prilikom izrade planova za razvoj širokopojasnog 

interneta na području obuhvata.

8. Primjedba se prihvaća. 

U članak 40.  (članak 38. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodan je novi 

stavak 9. koji glasi: "U zonama gdje se očekuje veća koncentracija posjetitelja, a u cilju osiguravanja 

sigurnosti posjetitelja, potrebno je planirati i predvidjeti ključne točke koncentracije EKI te osigurati 

dostatne kapacitete za komunikaciju. Sve navedeno mora biti u funkciji prvenstveno spasilačkih službi 

(HGSS) kako bi se osiguralo dobro pokrivanje evakuacijskih zona kod hitnih intervencija, ali i za druge 

korisnike (Javne ustanove za upravljanje Parkom prirode Medvednica i druge državne institucije). 

Također se planira pojačavanje kapaciteta kabelske kanalizacije unutar obuhvata Plana, ali i šire, s 

obzirom da je potrebno sagledavati i sve zone izvan obuhvata koje čine cjelinu u sustavu ukupne 

elektroničke komunikacijske infrastrukture."
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JAVNA RASPRAVA OD 06.3.2016. - 04.4.2017.

14 363-17-171 350-02/14-01/2 3.4.2017. Vjeran Gomzi 1. Navodi da više točaka i zahvata planiranih u sklopu Prijedloga 

UPU državnog značaja Skijaški kompleks, Medvednica i 

prijedloga UPU državnog značaja "Vršna zona", Medvednica:

a) nisu u skladu s važećim prostornoplanskim dokumentima 

višeg reda, i 

b) nepovoljno će utjecati na stanje okoliša u području PP 

Medvednica, odnosno predložene mjere smanjenja utjecaja na 

okoliš su nedostatne.

Stoga moli da se ponovno razmotre svi komentari dani u opisu 

ispod i sagleda budućnost PP Medvednica, kao zaštićenog 

prirodnog područja čija je prvenstvena svrha očuvanje prirodne 

baštine za dobrobit građana i građanki grada Zagreba, te smanji 

prihvaćanje argumenata od, kao i zauzimanje za megalomanske 

potrebe turističke i sportske industrije koje bi, osiromašenjem 

prirodnih resursa, negativno utjecale na kvalitetu života u gradu 

Zagrebu. 

Sastavni dio primjedbe je primjedba Zelene akcije. 

1. Primjedba se ne prihvaća.

UPU Vršna zona izrađen je u skladu s Prostornim planom Parka prirode Medvednica ("Narodne 

novine", br. 89/14), a vezano na konstataciju da će "više točaka i zahvata planiranih u sklopu Prijedloga 

UPU državnog značaja Vršna zona, Medvednica  nepovoljno utjecati na stanje okoliša u području PP 

Medvednica, odnosno da su predložene mjere smanjenja utjecaja na okoliš nedostatne", odgovor je 

dan u Izvješću o javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš UPU Vršna zona.

13 2. Primjedba se djelomično prihvća.

UPU - om Vršna zona, točka 2.1.1. "Uvjeti uređenja površina i smještaja zgrada unutar površine 

vršnog platoa (R2.11)" članak 14. st. 12. točka 2. određeno je da je tek "po ishođenju uporabne 

dozvole za zgradu unutar zone gradnje "A" potrebno  pristupiti uklanjanju objekta Interventne baze 

Sljeme – prihvatnog centra za unesrećene, označenog na kartografskom prikazu br. 4. "Način i uvjeti 

gradnje".

Kada se, sukladno odredbama UPU Vršna zona, unutar nove zgrade na vršnom platou osiguraju svi 

sadržaji potrebni za rad Hrvatske gorske službe spašavanja moći će se pristupiti uklanjanju postojećeg 

objekta.

Temeljem primjedbe korigiran je članak 14. st. 12. točka 2.  Odredbi za provođenje UPU Vršna zona   

na način da sada glasi: "po ishođenju uporabne dozvole za zgradu unutar zone gradnje "A" potrebno je 

pristupiti uklanjanju objekta Interventne baze Sljeme – prihvatnog centra za unesrećene, označenog na 

kartografskom prikazu br. 4. "Način i uvjeti gradnje", uz obaveznu biološku sanaciju tog prostora,  te je 

dodana točka 3. koja glasi: "objekt Ski kluba Mladost koji je smješten unutar zone gradnje "A" 

potrebno je ukloniti."

Također, temeljem primjedbe u članku 15.  Odredbi za provođenje UPU Vršna zona  dodan je stavak 

13. koji glasi: "Spremište Ski kluba Medveščak koje je smješteno unutar površine gornje stanice 

kabinske žičare iz smjera Zagreba (R2.1 2 ) potrebno je ukloniti".

2. Postojeća zgrada Prihvatnog centra za unesrećene 

/interventna baza HGSS-a R2.1.2. :

Traže da se Objekt interventne baze Sljeme ne ukloni već zadrži 

na postojećoj lokaciji i u postojećem stanju.

U slučaju da je uklanjanje neizbježno, uklanjanje postojećeg 

objekta može se izvršiti tek nakon osiguranja zamjenskog 

objekta.

Navode da je u Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja 

državnog značaja "Vršna zona",  Medvednica, naveden i objekt 

Interventna baza Sljeme - prihvatni centar za unesrećene koji 

koristi Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb, s 

čime su suglasni. Navode da se postojeća interventna baza 

nalazi na najpovoljnijem položaju za održavanje funkcije baze 

kao edukacijske točke o pravilima korištenja sportskih sadržaja 

Vršne zone i Skijaškog kompleksa. 

Arhitektonski je maksimalno poštovano načelo tradicijskog 

oblikovanja i upotreba zatečenih materijala gradnje. Panoramski 

pogled sa pristupnog puta prema bistranskom području nije 

ugrožen njenom izgradnjom jer dimenzijama ne zaklanja 

dominantnu vizuru, te se nalazi u području okružena visokom 

autohtonom šumom. Po svojoj funkciji bi postojeća Interventna 

baza trebala biti tretirana kao nužni infrastrukturni objekt čija je 

funkcija kao i funkcija TV-tornja ili postaje žičare neophodna i 

neupitna. Položaj takve zgrade treba odrediti njegova funkcija 

koja je zaštita i spašavanje života i zdravlja, koja je prioritet iznad 

očuvanja ambijentalnih vizura. Postojeća interventna baza je 

objekt financiran donacijama i dobrovoljnim radom pojedinaca, 

dok je ujedno u arhitektonsko-graditeljskom smislu u 

zadovoljavajućem stanju, te ne ugrožava ambijentalne vrijednosti 

zatečenog okoliša, već mu pridonosi u smislu informacije o 

sigurnom organiziranom i održivom korištenju prirodnih 

vrijednosti Sljemena.  
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14 2. Komentiraju da se govori o prevelikom pritisku posjetitelja i 

negativnom utjecaju na zaštićena područja i vrste, a s druge 

strane se Prijedlogom  UPU-a uvođenjem dodatnih sadržaja i 

izgradnjom novih objekata radi upravo na privlačenju još većeg 

broja posjetitelja.

Strateška studija za UPU Vršna zona umanjuje negativne 

utjecaje na okoliš pojedinih dijelova UPU - a posebno na 

području nove gradnje gdje će najveći negativni utjecaj biti 

gubitak šumskih staništa. Studija ove negativne utjecaje u 

potpunosti umanjuje pa čak i zanemaruje. 

Predložene mjere koje su ugrađene u UPU ne utječu u dovoljnoj 

mjeri na smanjivanje negativnih utjecaja zahvata u prostoru na 

pojedine sastavnice okoliša.

Smatraju kako je Studija za određene zahvate tražila opravdanja 

a ne mjere sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš. Citiraju 

odredbe iz PPPPO PP Medvednica čl. 85. 

2. Primjedba se ne prihvaća.

Područje obuhvata UPU Vršna zona, sukladno odredbama Prostornog plana Parka prirode 

Medvednica ("Narodne novine", br. 89/14), predstavlja područje odmora i rekreacije sa izgradnjom 

prvenstveno namijenjeno izletnicima i posjetiteljima. Kako bi se omogućilo racionalno korištenje i 

zaštita prostora UPU - om Vršna zona određena je distribucija posjetitelja u vršnoj zoni i njen nosivi 

kapacitet. Obzirom da je jedan od ciljeva razvoja turizma u Parku prirode Medvednica uravnoteženo 

zadovoljiti turističke motive i aktivnosti posjetitelja u skladu s turističkim atrakcijskim potencijalom i 

potrebama turističkog tržišta, utvrđivanje nosivog kapaciteta područja vršne zone bilo je ključno 

polazište za utvrđivanje osnovne koncepcije prostornog rješenja. Gradnjom novih sadržaja i 

predloženom rekonstrukcijom, odnosno prenamjenom postojećih sadržaja na području vršne zone 

osigurava se distribucija posjetitelja koji će na Sljeme stizati novom žičarom iz smjera Zagreba, što je 

ujedno bio i jedan od ciljeva izrade UPU Vršna zona.  

Također, u UPU  Vršna zona ugrađene su i mjere zaštite iz Strateške studije utjecaja na okoliš UPU 

Vršna zona, za koju je Savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš 

nakon provedenog postupka  donijelo Mišljenje o njenoj cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti.

14 3. Navode podatke iz  odredbi čl.14. Prijedloga UPU državnog 

značaja "Vršna zona", Medvednica vezano za površinu vršnog 

platoa za zonu "A" i zonu "B".

Navode da turistički i prateći ugostiteljski sadržaji predstavljaju 

dodatna opterećenja na padini koja negativno utječu na njenu 

stabilnost. Na području nove gradnje najveći će negativni utjecaj 

biti gubitak šumskih staništa osobito vrijednog šumskog prostora 

(prema PPPPO PP Medvednica), koji osim trajnog gubitka 

ugroženih i ciljnih staništa, može povećati i rubni efekt te 

fragmentaciju staništa te mnogostruko važnijih općekorisnih 

funkcija. Utjecaj na kulturnu baštinu velikim dijelom ovisi o 

konačnom projektnom rješenju. Značajna je mogućnost trajne 

devastacije jedinstvenog geografskog, društvenog i javnog 

ambijenta snažnog simboličkog značenja za širu zajednicu (reper 

) izgradnjom funkcionalno nedefiniranog i estetski i formom 

neprilagođenog projekta. Mogući negativan utjecaj može 

uzrokovati prevelika izgrađenost, te naknadno nagomilavanje 

sadržaja uzrokovano nedefiniranošću projektnog rješenja. 

Uređenje vršnog platoa ima direktan utjecaj na odvijanje 

pješačkog prometa jer će se puštanjem u promet kabinske žičare 

u kratkom vremenu na malu površinu dovoziti veliki broj putnika 

što može stvoriti zagušenje površine oko vršnog platoa i 

indirektan utjecaj broja posjetitelja na ostale sastavnice okoliša. 

Studija je ove zahvate ocijenila prihvatljivima uz određene mjere. 

Primjerice, "radi spriječavanja erozije tla prilikom projektiranja i 

izvođenja radova treba poduzeti mjere kako bi se bilo kakva 

erozija spriječila", što smatraju nejasnim i nedovoljno konkretnim. 

Citiraju PPPPO PP Medvednica  čl. 141.  st. 2. Dalje navode 

kako  se izgradnjom dviju novih građevina s jednom, odnosno 

dvije podzemne etaže trajno utječe na bioraznolikost osobito 

vrijednog šumskog staništa.Studija je ove zahvate trebala 

ocijeniti negativnima te ne dozvoliti toliku tlocrtnu izgradenost, 2 

podzemne etaže "novog objekta u zoni "A" te 3 nadzemne etaže 

novog objekta u zoni "B". Također, s obzirom kako se unutar 

buduće građevine "Ciljne kućice" predviđa smještaj za strojeve 

za održavanje skijaških staza, gradnja podzemnih smještaja za 

iste je na tom području potpuno nepotrebna. Ovdje je bitno 

napomenuti i činjenicu kako se unutar zone "A" nalazi i prostor 

rezerviran za gornju postaju žičare za buduću skijašku stazu 

Panjevina, što predstavlja dodatno opterećenje i trajni gubitak 

ugroženih i ciljnih staništa. 

3. Primjedba se ne prihvaća.

Citirane odredbe čl. 141. st. 2. Prostornog plana Parka prirode Medvednica ovim su planom poštovane, 

UPU- om Vršna zona utvrđeno je prihvatljivo opterećenje prostora vršnog područja i sagledano je 

korištenje i zaštita prostora kroz međuutjecaj sa okolnim sadržajima, ne samo unutar obuhvata ovog 

plana već i susjednog UPU - a Skijaški kompleks.

Cilj UPU - a Vršna zona nije, kako se navodi u primjedbi, novim sadržajima i objektima privući što više 

posjetitelja, nego omogućiti distribuciju tih posjetitelja koji će na vrh Medvednice stizati novom žičarom 

iz smjera Zagreba. Planom su dani detaljni uvjeti uređenja površina i smještaja zgrada unutar površine 

vršnog platoa, a na temelju tih uvjeta utvrđene su mjere zaštite prirode i ugrađene u UPU Vršna zona. 

Također, Odlukom o izradi UPU Vršna zona ("Narodne novine" br. 61/15) određeno je da je planom 

potrebno istražiti prostorne mogućnosti smještaja novih građevina u odnosu na tehnološke zahtjeve i 

prihvatne kapacitete sadržaja i potrebnih površina za očekivani broj posjetitelja, što je i učinjeno.
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14 4. Navode podatke iz odredbi čl.15. Prijedloga UPU državnog 

značaja "Vršna zona", Medvednica vezano za površinu nove 

gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba.

Smatraju da zgrada s tehničkom opremom svojim dodatnim 

opterećenjem i iskopom za potrebe temeljenja negativno utječe 

na stabilnost padine. Izgradnjom objekata doći će do trajne 

prenamjene tla te povećanja opasnosti od erozije tla. Na 

području nove gradnje najveći će negativni utjecaj biti gubitak 

šumskih staništa. Smatraju kako je potrebno sagledati 

mogućnosti smanjenja tlocrtne površine i količinu podzemnih 

etaža.

4. Primjedba se ne prihvaća.

S ciljem rasterećenja vršne zone od prometa osobnih automobila i poboljšavanje javnog prijevoza, 

planom šireg područja predviđena je nova kabinska žičara iz smjera Zagreba, u koridoru postojeće 

žičare širine cca 16m, sa produženjem trase od postojeće do planirane gornje stanice na vršnom 

platou. UPU - om Vršna zona osigurani su, u skladu s tehnološkim zahtjevima, uvjeti potrebni za 

izgradnju nove gornje stanice žičare sa svom potrebnom tehničkom opremom te otvorenim, 

poluotvorenim i zatvorenim prostorima za posjetitelje.

Slijedom prihvaćenih primjedbi u javnoj raspravi,  članak 15. stavak 4. točka 3. Odredbi za provođenje 

UPU Vršna zona izmjenjena je na način da najveći dopušteni broj etaža iznosi jedna podzemna 

(potpuno ukopana ili djelomično ukopana) i dvije nadzemne etaže (E= 1Po/Su+P+1).

14 5. Navode podatke iz  odredbi čl.16. Prijedloga UPU državnog 

značaja "Vršna zona", Medvednica vezano za površinu stare 

gornje stanice kabinske žičare  - informacijsko - edukacijski 

punkt Parka prirode.

Navode da će izgradnjom objekata doći do trajne prenamjene tla 

te povećanja opasnosti od erozije tla posebice na nagnutim 

terenima (nagibi veći od 20 %). Najveći negativni utjecaj biti će 

gubitak šumskih staništa, koji osim trajnog gubitka ugroženih i 

ciljnih staništa, može povećali i rubni efekt te fragmentaciju 

staništa. Objekt je vrijedan primjer arhitektonskog naslijeđa 

modernizma ranih 60-ih i svaka intervencija u objekt i njegov 

ambijent zahtjeva precizan i senzibilan pristup. 

Osim toga najveći negativni utjecaj biti će gubitak šumskih 

staništa, koji osim trajnog gubitka ugroženih i ciljnih staništa a 

potencijalne intervencijecije dotatno mogu ugroziti okolni šumski i 

prirodni ambijent objekta te je radi očuvanja ambijenta stare 

gornje stanice kabinske žičare nužno ograničiti svaku ekscesivno 

uklanjanje šumske površine. Stoga je potrebno odbaciti 

potencijalno proširenje odnosno povećanje tlocrtne površine za 

dodatnih 200 m2.

5. Primjedba se ne prihvaća.

UPU - om Vršna zona definiran je prostor moguće dogradnje stare gornje stanice žičare na ravnom 

terenu i na površini na kojoj nema šume, te samim time neće doći do gubitka šumskih staništa i 

opasnosti od erozije tla. Planom je također omogućena rekonstrukcija postojeće zgrade s ciljem 

prenamjene te stvaranja novih ambijentalnih i arhitektonskih vrijednosti, na način da se očuvaju njene 

vrijednosti kao značajnog elementa kulturno - povijesnog identiteta vršnog područja Medvednice. 

Rekonstrukcija je predviđena unutar postojećih tlocrtnih i visinskih gabarita zgrade - u "ljušturi" 

industrijske baštine, a pri oblikovanju potrebno je voditi računa o zaštiti vizualnog identiteta prostora  

kako bi se sačuvala pejzažna i povijesna vrijednost tog prostora.

Predviđena dogradnja nije u suprotnosti s odredbama Prostornog plana Parka prirode Medvednice, jer 

se zgrada stare gornje stanice žičare nalazi unutar područja odmora i rekreacije (R 2.1.) Sljeme I., za 

koje je čl. 54. navedeno da je "rekonstrukcija postojećih i gradnja novih građevina moguća na 

područjima za koja je obavezna izrada urbanističkog plana uređenja državne razine".

14 3. Navode podatke iz  odredbi čl.14. Prijedloga UPU državnog 

značaja "Vršna zona", Medvednica vezano za površinu vršnog 

platoa za zonu "A" i zonu "B".

Navode da turistički i prateći ugostiteljski sadržaji predstavljaju 

dodatna opterećenja na padini koja negativno utječu na njenu 

stabilnost. Na području nove gradnje najveći će negativni utjecaj 

biti gubitak šumskih staništa osobito vrijednog šumskog prostora 

(prema PPPPO PP Medvednica), koji osim trajnog gubitka 

ugroženih i ciljnih staništa, može povećati i rubni efekt te 

fragmentaciju staništa te mnogostruko važnijih općekorisnih 

funkcija. Utjecaj na kulturnu baštinu velikim dijelom ovisi o 

konačnom projektnom rješenju. Značajna je mogućnost trajne 

devastacije jedinstvenog geografskog, društvenog i javnog 

ambijenta snažnog simboličkog značenja za širu zajednicu (reper 

) izgradnjom funkcionalno nedefiniranog i estetski i formom 

neprilagođenog projekta. Mogući negativan utjecaj može 

uzrokovati prevelika izgrađenost, te naknadno nagomilavanje 

sadržaja uzrokovano nedefiniranošću projektnog rješenja. 

Uređenje vršnog platoa ima direktan utjecaj na odvijanje 

pješačkog prometa jer će se puštanjem u promet kabinske žičare 

u kratkom vremenu na malu površinu dovoziti veliki broj putnika 

što može stvoriti zagušenje površine oko vršnog platoa i 

indirektan utjecaj broja posjetitelja na ostale sastavnice okoliša. 

Studija je ove zahvate ocijenila prihvatljivima uz određene mjere. 

Primjerice, "radi spriječavanja erozije tla prilikom projektiranja i 

izvođenja radova treba poduzeti mjere kako bi se bilo kakva 

erozija spriječila", što smatraju nejasnim i nedovoljno konkretnim. 

Citiraju PPPPO PP Medvednica  čl. 141.  st. 2. Dalje navode 

kako  se izgradnjom dviju novih građevina s jednom, odnosno 

dvije podzemne etaže trajno utječe na bioraznolikost osobito 

vrijednog šumskog staništa.Studija je ove zahvate trebala 

ocijeniti negativnima te ne dozvoliti toliku tlocrtnu izgradenost, 2 

podzemne etaže "novog objekta u zoni "A" te 3 nadzemne etaže 

novog objekta u zoni "B". Također, s obzirom kako se unutar 

buduće građevine "Ciljne kućice" predviđa smještaj za strojeve 

za održavanje skijaških staza, gradnja podzemnih smještaja za 

iste je na tom području potpuno nepotrebna. Ovdje je bitno 

napomenuti i činjenicu kako se unutar zone "A" nalazi i prostor 

rezerviran za gornju postaju žičare za buduću skijašku stazu 

Panjevina, što predstavlja dodatno opterećenje i trajni gubitak 

ugroženih i ciljnih staništa. 

3. Primjedba se ne prihvaća.

Citirane odredbe čl. 141. st. 2. Prostornog plana Parka prirode Medvednica ovim su planom poštovane, 

UPU- om Vršna zona utvrđeno je prihvatljivo opterećenje prostora vršnog područja i sagledano je 

korištenje i zaštita prostora kroz međuutjecaj sa okolnim sadržajima, ne samo unutar obuhvata ovog 

plana već i susjednog UPU - a Skijaški kompleks.

Cilj UPU - a Vršna zona nije, kako se navodi u primjedbi, novim sadržajima i objektima privući što više 

posjetitelja, nego omogućiti distribuciju tih posjetitelja koji će na vrh Medvednice stizati novom žičarom 

iz smjera Zagreba. Planom su dani detaljni uvjeti uređenja površina i smještaja zgrada unutar površine 

vršnog platoa, a na temelju tih uvjeta utvrđene su mjere zaštite prirode i ugrađene u UPU Vršna zona. 

Također, Odlukom o izradi UPU Vršna zona ("Narodne novine" br. 61/15) određeno je da je planom 

potrebno istražiti prostorne mogućnosti smještaja novih građevina u odnosu na tehnološke zahtjeve i 

prihvatne kapacitete sadržaja i potrebnih površina za očekivani broj posjetitelja, što je i učinjeno.
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14 6. Navode podatke iz  odredbi čl.18. Prijedloga UPU državnog 

značaja "Vršna zona", Medvednica vezano za površinu skijaško - 

žičanog sustava - skijaška staza Panjevina.Umjetno 

zasnježivanje skijališta može dovesti do lošije kakvoće 

podzemne vode i smanjenja količine vode potrebne za 

zasnježivanje kada se koristi izvorska voda. Voda koja se koristi 

za zasnježivanje treba sadržavati čestice za kristaliziranje 

snijega, znači u vodu se moraju dodavati aditivi koji mogu biti 

kemijske tvari ili dijelovi bakterije Pseudomonas syringae.Za 

održavanje snijega koriste se dušični spojevi. Navode da je 

kumulativno moguć utjecaj procjeđivanja ovih tvari u podzemne 

vode i utjecaj na kakvoću vode na obližnjim izvorima i 

podzemnim vodnim tijelima. Postavljaju upit zbog čega do sada 

nije praćeno stanje kakvoće vode na izvorištima u blizini skijališta 

i zašto ti podaci nisu uvršteni i analizirani u Strateškoj studiji?

Također, PPPPO PP Medvednica, u smjernicama za izradu UPU 

Vršna zona čl. 141. ne navodi obnovljenu /novu stazu i ne navodi 

izgradnju gornje stanice unutar vršnog platoa.Protive se 

obnavljanju i stavljanju u funkciju još jedne skijaške staze, kao i 

proširenju postojećih skijaških staza što nije u skladu s 

prostornoplanskim dokumentom višeg reda i Pravilnikom o 

unutarnjem redu u Parku prirode Medvednica (citiraju čl.43.).S 

obzirom na činjenicu kako je obnavljanje, produljenje i stavljanje 

u funkciju skijališta skijaške staze Panjevina u suprotnosti s 

PPPPO PP Medvednica i Pravilnikom, te s obzirom da mjere 

koje Studija predlaže u svrhu smanjenja utjecaja na okoliš nisu 

dovoljne da se umanji njihov negativan utjecaj traže da se ovi 

planirani zahvati brišu iz Prijedloga UPU.

6. Primjedba se ne prihvaća.

Skijaška žičara Panjevina puštena je u rad 1954.g. i UPU - om Vršna zona predložena je njena obnova 

u postojećem koridoru, s neznatnim pomakom u odnosu na lokaciju bivše gornje i donje stanice. 

Skijaška staza Panjevina proširena je na južnom dijelu upravo iz razloga navedenog u Prostornom 

planu Parka prirode Medvednica, a to je uređenje zone skijališta na način da se osiguraju propisani 

tehnički i sigurnosni uvjeti i standardi i osigura ravnomjerno opterećenje u korištenju prostora. Zona 

skijališta nalazi se u zoni korištenja koja prema  Prostornom planu Parka prirode Medvednica 

obuhvaća područja niže vrijednosti za očuvanje i/ili područja gdje je tradicionalno prisutan određeni 

stupanj korištenja

Također, za potrebe provedbe biološkog i kemijskog praćenja stanja skijališta i praćenja utjecaja UPU - 

om Vršna zona određena je potreba uspostavljanja  kontinuiranog monitoringa na četiri različite 

lokacije, među kojima je i staza Panjevina.

7. Primjedba se djelomično prihvaća.

UPU - om Vršna zona unutar površine hotela Tomislavov dom moguća je rekonstrukcija postojeće 

zgrade hotela te dogradnja pratećih sadržaja hotela sjeverno od postojeće zgrade hotela s ciljem 

osuvremenjavanja i profiliranja hotelsko-ugostiteljske ponude postojećeg hotela. Predviđena dogradnja  

nije u suprotnosti s odredbama Prostornog plana Parka prirode Medvednice, jer se hotel Tomislavov 

dom nalazi unutar područja odmora i rekreacije (R 2.3.) Sljeme III., za koje je čl. 54. navedeno da je 

"rekonstrukcija postojećih i gradnja novih građevina moguća na područjima za koja je obavezna izrada 

urbanističkog plana uređenja državne razine".

Radi bolje zaštite vizualnog idetiteta prostora prihvaća se prijedlog smanjenja tlocrtne površine 

sportske dvorane, te je u članku 21. (članak 20. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna 

zona u stavku 3. brisana riječ "trodjelna", a u stavku 4. točka 3. izmjenjena je na način 

da površina sportske dvorane može iznositi najviše 1.000 m2 (prije 1.800m2) sa najviše dvije  (prije tri) 

podzemne (potpuno ili djelomično ukopane) etaže te uređenom krovnom terasom (sunčalište, klizalište 

i sl.).

7. Navode podatke iz  odredbi čl.20. Prijedloga UPU državnog 

značaja "Vršna zona", Medvednica vezano za površinu hotela 

Tomislavov dom (R2.31).

Navode da dogradnja hotela (aneks) i izgradnja novih sadržaja 

predstavljaju dodatna opterećenja na padini što može inicirati 

klizanja i puzanja terena. Osim navedenog, spomenuti zahvati 

zahtijevaju i iskapanja za potrebe temeljenja što također 

negativno utječe na stabilnost padine i može inicirati pomake u 

vidu klizanja i puzanja. Dogradnjom postojećeg hotela (aneks) 

doći će do trajne prenamjene tla. Na području nove gradnje 

(proširenja Tomislavovog doma) doći će do trajnog zauzeća 

prostora, što će rezultirati negativnim utjecajem gubitka šumskog 

staništa. Uslijed dogradnje hotela  doći će do promjene fizičke 

strukture krajobraza uklanjanjem postojeće vegetacije i 

promjenom morfologije terena (iskopi za temelje, podzemne 

etaže objekata ... ). Ove promjene postojećeg načina korištenja 

zemljišta u svrhu dogradnje objekta uzrokovati će promjene u 

izgledu i načinu doživljavanja područja. Objekt "Tomislavov dom" 

od značajnog je kulturno-povijesnog značenja i premda nije 

zaštićen kao kulturno dobro, vrijedan je primjer arhitektonskog 

naslijeđa ranog modernizma (arhitekta Stjepana Planića). Svaka 

intervencija pretpostavlja poštivanje preostalih slojeva izvornog 

arhitektonskog rješenja ili, u boljem slučaju, i faksimilnu 

rekonstrukciju izgubljenih slojeva izvornog arhitektonskog 

rješenja (interijer). Utjecaj novogradnje sportskog aneksa može 

se negativno odraziti na statiku postojećeg objekta Tomislavovog 

doma, no prvenstveno narušiti postojeće okolišne ambijentalne 

vrijednosti eksterijera. Osim toga PPPPO Medvednica u čl. 141. 

navodi: "Tomislavov dom i gornja stanica žičare ovim se planom 

štite kao element kulturno-povijesnog identiteta (EI) ... ", a st. 2. 

''prilikom planiranja svih zahvata u prostoru potrebno je voditi 

računa o zaštiti vizualnog identiteta prostora" te bi bilo kakva 

intervencija bila u suprotnosti s prostornim planom višeg reda. 

Mjere koje Studija određuje: "negativni utjecaji će biti prihvatljivi 

ukoliko se priprojektiranju i izvođenju zahvata bude pridržavalo 

odredbi Plana u vezi s hortikulturainim uređenjem rubnog dijela 

terase" nipošto nisu dovoljne da se smanje negativni utjecaji 

ovog i tlocrtno i brojem podzemnih etaža predimenzioniranog 

zahvata na šume, biološku raznolikost i potencijalno klizište, te 

umanjenja kulturne vrijednosti postojećeg objekta. Stoga traže 

da se ovaj zahvat u potpunosti briše iz UPU-a. 
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14 8.  Navode podatke iz  odredbi čl.21. Prijedloga UPU državnog 

značaja "Vršna zona", Medvednica vezano za livadu uz 

Tomislavov dom.

Navode da postavljanje i korištenje adrenalinskog parka može 

dovesti do negativnog utjecaja na travnjačke površine. U 

strateškoj studiji stoji: "Tijekom korištenja se očekuje povećani 

pritisak većeg broja posjetitelja te povećanje buke i svjetlosnog 

onečišćenja, no zbog već izraženog antropogenog utjecaja na toj 

lokaciji te uz primjenu mjera zaštite propisanih Planom zahvati se 

smatraju prihvatljivima na strateškoj razini." Ovakvo objašnjenje i 

umanjivanje buduće štete za ovo zaštićeno područje smatramo 

potpuno neprihvatjlivim.Citiraju odredbe čl. 12. i 42.  PPPPO PP 

Medvednica.

Osim toga, PPPPO PP Medvednica u članku 141., za razliku od 

čl. 142. za UPU "Skijalište", ne predviđa postavljanje 

adrenalinskog parka unutar obuhvata ovog UPU-a. S obzirom 

kako je predviđena lokacija za postavljanje montažno - 

demontažnih sprava u svrhu dopune turističke ponude u 

suprotnosti s planom višeg reda traže brisanje iz UPU-a.

8. Primjedba se djelomično prihvaća.

Adrenalinski park na zapadnom dijelu livade uz Tomislavov dom UPU - om Vršna zona predviđen je 

kao montažno - demontažna konstrukcija, a ne fiksna oprema. Također. čl. 42. Prostornog plana Parka 

prirode Medvednice određeno je i da se livade uređuju kao privlačni prostori boravka i odmora,  te da 

se "livade mogu opremiti sadržajima za razonodu, odmor, rekreaciju i edukaciju, klupama, stolovima, 

opremom za igru djece i odraslih i sl., bez narušavanja krajobraznih vrijednosti prirodnog prostora."

Mjerama zaštite prirode, koji su ugrađeni u članak 57. (članak 54. iz Prijedloga plana) Odredbi za 

provođenje UPU Vršna zona definirano je da je potrebno ograničiti površinu predviđenu za adrenalinski 

park da čim manje zadire na prirodne površine; vrijeme postavljanje tog parka treba prilagoditi tako da 

se park montira nakon cvjetanja livadnog bilja, u dogovoru s Javnom ustanovom, kao i da svake 

godine treba vršiti monitoring travnjaka. 

Temeljem primjedbe korigirana je točka 18. članka 57.  (članak 54. iz Prijedloga plana) Odredbi za 

provođenje  UPU Vršna zona na način da sada glasi: "svake godine vršiti monitoring travnjaka kod 

Tomislavovog doma; ukoliko se pokaže da se zbog intenzivnog korištenja prostora travnjak uništava, 

adrenalinski park potrebno je demontirati."

14 9. Komentar na planirani zahvat izgradnje TS 20/0,4 kV načelno 

ucrtana lokacija TS kod hotela. 

Navode da za potrebe izgradnje dolazi do trajnog gubitka 

šumskih površina i njihovih gospodarskih te mnogostruko važnijih 

općekorisnih funkcija. Izgradnja TS 20/0,4 kV je načelno ucrtana 

na šumskim površinama, što može dovesti do negativnog 

utjecaja. Tijekom korištenja očekuje se negativan utjecaj 

smanjenja kvalitete okolnih staništa u vidu buke transformatora. 

U Strateškoj studiji stoji da: "Ukoliko se TS izmjesti na način da 

ne zauzimaju trajno šumska staništa, utjecaj se na strateškoj 

razini može smatrati prihvatljivim." No, s obzirom kako se u 

PPPPO PP Medvednica izričito navodi način opskrbe električnom 

energijom planirani zahvat izgradnje nove trafostanice na ovoj 

lokaciji je u suprotnosti s planom višeg reda te te traže brisanje iz 

UPU-a. 

9. Primjedba se djelomično prihvaća. 

Lokacija navedene planirane trafostanice određena UPU - om Vršna zona je načelna. Naime, za 

lokaciju planirane trafostanice, koja je prikazana simbolom na kartografskom prikazu br. 2c "Prometna, 

ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav i komunikacije", u Odredbama za 

provođenje se navodi da je načelna te se dopušta i druga lokacija, pa i ugradnja unutar objekta.

Dio primjedbe koji se odnosi na eventualno zauzimanje šumskih staništa prihvaća se na način da je 

članak 50. (članak 47. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dopunjen tako da je 

navedeno da će se točne lokacije trafostanica 20/0,4 kV odrediti kroz dokumentaciju za ishođenje akta 

kojim se odobrava gradnja, na način da se izgradnjom ne ugrozi površina šume.

15 378-17-174 350-02/14-01/2 4.4.2017. Alpe Adria sport 

d.o.o.

Šestinski trg 5

10000 Zagreb

1. Predlaže da se idejnim rješenjem zgrade gornje stanice 

gondole predvidi izlaz za osobe sa invaliditetom u njenoj 

najdonjoj etaži na strani prema kućici SK Medveščak. Izlaz 

putem spojiti na postojeći u planu neucrtani put koji počinje na 

drugom kraju ceste nasuprot kućice SK Medveščak.

1. Primjedba se djelomično prihvaća.  

Pristup za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću iz zgrade gornje stanice žičare na vršni  

plato razradit će se projektom u postupku provođenja plana, sukladno posebnom propisu.

Također, člankom 14. stavak 9. točka 2. Odredbi za provođenje i grafičkim dijelom UPU Vršna zona 

definirano je da se od zgrade unutar zone gradnje "A" mora se predvidjeti pristup osobama s 

invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na pješačku prometnicu s mogućnošću prolaska interventnih i 

dostavnih vozila, planske oznake PPN  u smjeru prema području susjednog UPU Skijaški kompleks.

7. Primjedba se djelomično prihvaća.

UPU - om Vršna zona unutar površine hotela Tomislavov dom moguća je rekonstrukcija postojeće 

zgrade hotela te dogradnja pratećih sadržaja hotela sjeverno od postojeće zgrade hotela s ciljem 

osuvremenjavanja i profiliranja hotelsko-ugostiteljske ponude postojećeg hotela. Predviđena dogradnja  

nije u suprotnosti s odredbama Prostornog plana Parka prirode Medvednice, jer se hotel Tomislavov 

dom nalazi unutar područja odmora i rekreacije (R 2.3.) Sljeme III., za koje je čl. 54. navedeno da je 

"rekonstrukcija postojećih i gradnja novih građevina moguća na područjima za koja je obavezna izrada 

urbanističkog plana uređenja državne razine".

Radi bolje zaštite vizualnog idetiteta prostora prihvaća se prijedlog smanjenja tlocrtne površine 

sportske dvorane, te je u članku 21. (članak 20. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna 

zona u stavku 3. brisana riječ "trodjelna", a u stavku 4. točka 3. izmjenjena je na način 

da površina sportske dvorane može iznositi najviše 1.000 m2 (prije 1.800m2) sa najviše dvije  (prije tri) 

podzemne (potpuno ili djelomično ukopane) etaže te uređenom krovnom terasom (sunčalište, klizalište 

i sl.).

7. Navode podatke iz  odredbi čl.20. Prijedloga UPU državnog 

značaja "Vršna zona", Medvednica vezano za površinu hotela 

Tomislavov dom (R2.31).

Navode da dogradnja hotela (aneks) i izgradnja novih sadržaja 

predstavljaju dodatna opterećenja na padini što može inicirati 

klizanja i puzanja terena. Osim navedenog, spomenuti zahvati 

zahtijevaju i iskapanja za potrebe temeljenja što također 

negativno utječe na stabilnost padine i može inicirati pomake u 

vidu klizanja i puzanja. Dogradnjom postojećeg hotela (aneks) 

doći će do trajne prenamjene tla. Na području nove gradnje 

(proširenja Tomislavovog doma) doći će do trajnog zauzeća 

prostora, što će rezultirati negativnim utjecajem gubitka šumskog 

staništa. Uslijed dogradnje hotela  doći će do promjene fizičke 

strukture krajobraza uklanjanjem postojeće vegetacije i 

promjenom morfologije terena (iskopi za temelje, podzemne 

etaže objekata ... ). Ove promjene postojećeg načina korištenja 

zemljišta u svrhu dogradnje objekta uzrokovati će promjene u 

izgledu i načinu doživljavanja područja. Objekt "Tomislavov dom" 

od značajnog je kulturno-povijesnog značenja i premda nije 

zaštićen kao kulturno dobro, vrijedan je primjer arhitektonskog 

naslijeđa ranog modernizma (arhitekta Stjepana Planića). Svaka 

intervencija pretpostavlja poštivanje preostalih slojeva izvornog 

arhitektonskog rješenja ili, u boljem slučaju, i faksimilnu 

rekonstrukciju izgubljenih slojeva izvornog arhitektonskog 

rješenja (interijer). Utjecaj novogradnje sportskog aneksa može 

se negativno odraziti na statiku postojećeg objekta Tomislavovog 

doma, no prvenstveno narušiti postojeće okolišne ambijentalne 

vrijednosti eksterijera. Osim toga PPPPO Medvednica u čl. 141. 

navodi: "Tomislavov dom i gornja stanica žičare ovim se planom 

štite kao element kulturno-povijesnog identiteta (EI) ... ", a st. 2. 

''prilikom planiranja svih zahvata u prostoru potrebno je voditi 

računa o zaštiti vizualnog identiteta prostora" te bi bilo kakva 

intervencija bila u suprotnosti s prostornim planom višeg reda. 

Mjere koje Studija određuje: "negativni utjecaji će biti prihvatljivi 

ukoliko se priprojektiranju i izvođenju zahvata bude pridržavalo 

odredbi Plana u vezi s hortikulturainim uređenjem rubnog dijela 

terase" nipošto nisu dovoljne da se smanje negativni utjecaji 

ovog i tlocrtno i brojem podzemnih etaža predimenzioniranog 

zahvata na šume, biološku raznolikost i potencijalno klizište, te 

umanjenja kulturne vrijednosti postojećeg objekta. Stoga traže 

da se ovaj zahvat u potpunosti briše iz UPU-a. 
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15 2. U okviru postojeće definicije upotrebe prostora u budućem 

objektu gornje stanice gondole i Vidikovca izdvojiti prostor ski 

servisa od min 100 - 150 m/2 za najam zimske i ljetne sportske 

opreme. Svakom posjetitelju mora se omogućiti najam opreme 

za razne sportske aktivnosti koje nudi Sljeme, bilo da svoju ne 

posjeduje, da ju je zaboravio ili da je turist. Sport i rekreacija su 

prvi motiv zbog kojih veliki dio  posjetitelja dolazi na Sljeme.

2. Primjedba se prihvaća.  

Prostor za ski servis će se osigurati u zgradi Vidikovca, te je točka 2.1.1. "Uvjeti uređenja površina i 

smještaja zgrada unutar površine vršnog platoa (R2.1 1 )", članak 14. stavak 3. točka 4.  Odredbi za 

provođenje UPU Vršna zona dopunjena na način da se uz već navedenu mogućnost smještaja dijela 

sadržaja vezanih uz skijalište (unutar zone gradnje "A") dodaje tekst  "ski servisa i sl.".  Točna 

preraspodjela svih sadržaja čiji je smještaj omogućen unutar navedene zone gradnje "A" detaljno će se 

razraditi projektom u postupku provođenja plana, na temelju programa gradnje koji će se definirati 

sukladno potrebama, a u skladu s uvjetima UPU Vršna zona.

Gornja stanica kabinske žičare isključivo je infrastrukturni objekt u kojem su osim tehničke opreme 

(postrojenja žičare) predviđeni  isključivo prostori za posjetitelje (peron-gat, čekaonica, sustav odlaznih 

i prilaznih koridora i rampi te sanitarni čvorovi). 

15 3. Planom je vrlo opširno navedena upotreba prostora u 

budućem objektu gornje stanice gondole i Vidikovca, pa predlaže 

da se predvidi uz prostor za skijaške klubove i prostor za grupe 

škola skijanja, organizirane školske i izletničke grupe i sl. kako se 

ne bi skupljali, odmarali i užinali u restoranu (tzv gruppenraum).

3. Primjedba se  prihvaća.   

Točka 2.1.1. "Uvjeti uređenja površina i smještaja zgrada unutar površine vršnog platoa (R2.1 1 )", 

članak 14. stavak 3. točka 4. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dopunjena je na način da je uz 

već navedene sadržaje čiji je smještaj moguć unutar zone gradnje "A"  omogućen i smještaj prostorija 

za grupe škola skijanja, organizirane školske i izletničke grupe.  Točna preraspodjela svih sadržaja čiji 

je smještaj omogućen unutar navedene zone gradnje "A" detaljno će se razraditi projektom u postupku 

provođenja plana, na temelju programa gradnje koji će se definirati sukladno potrebama, a u skladu s 

uvjetima UPU Vršna zona.

Gornja stanica kabinske žičare isključivo je infrastrukturni objekt u kojem su osim tehničke opreme 

(postrojenja žičare) predviđeni  isključivo prostori za posjetitelje (peron-gat, čekaonica, sustav odlaznih 

i prilaznih koridora i rampi te sanitarni čvorovi). 

15 4. Zasnježiti izlaz iz objekta gornje stanice gondole do početka 

skijaških staza. Obzirom da se planira boravak gostiju, klubova, 

osoba sa invaliditetom itd. kao i ostavljanje opreme i stvari u 

objektu na vrhu planirane gondole važno je da se taj dio zasnježi 

i na taj način ostvari komunikacija sa skijaškim stazama u oba 

smjera.

Osobama sa invaliditetom omogućiti će se ulazak u monoskiju i 

na taj način dolazak do staza. 

4. Primjedba se prihvaća.     

U članku 14. stavku 10. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodana je nova točka 4. u kojoj se 

navodi da je moguće umjetno zasnježenje dijela prometnice planske oznake PPN, kako bi se 

omogućila komunikacija skijaša (uključujući i skijaše s invaliditetom na monoskiju) od gornje stanice 

kabinske žičare prema površini skijaškog kompleksa, uz obavezu da se u postupku provođenja plana 

projektom osigura nesmetano i sigurno odvijanje prometa svih korisnika prostora.

15 5. Zasnježiti vršni dio od izlaska iz gondole do početka skijaških 

staza. 

Zasnježenjem tog dijela omogućit će početnicima prve korake na 

snijegu i vježbe na ravnom prije odlaska na ranije predloženu 

sedežnicu i spuštanja na dno Činovničke livade 

Osobama sa invaliditetom omogućiti će se ulazak u monoskiju i 

na taj način dolazak do staza 

5. Primjedba se prihvaća.   

U članku 14. stavku 10. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodana je nova točka 4. u kojoj se 

navodi da je moguće umjetno zasnježenje dijela prometnice planske oznake PPN, kako bi se 

omogućila komunikacija skijaša (uključujući i skijaše s invaliditetom na monoskiju) od gornje stanice 

kabinske žičare prema površini skijaškog kompleksa, uz obavezu da se u postupku provođenja plana 

projektom osigura nesmetano i sigurno odvijanje prometa svih korisnika prostora. 

15 6. Postojeći u planu neucrtani put koji počinje na drugom kraju 

ceste nasuprot kućice SK Medveščak i vodi do Činovničke livade 

i nešto niže nazad se spaja sa postojećim sustavom pješačkih 

staza, sanirati i prilagoditi za korištenje osobama sa 

invaliditetom. 

6. Primjedba se djelomično prihvaća.  

Dio primjedbe koji se odnosi na ucrtavanje postojećeg puta koji prolazi južno od TV tornja prema 

Činovničkoj livadi se prihvaća te je navedeni put ucrtan i dodijeljena mu je planska oznaka PP9.

Dio primjedbe koji se odnosi na prilagodbu navedenog puta osobama s invaliditetom se ne prihvaća 

(iako su djelomične prilagodbe moguće u skladu s odredbama ovog plana i Prostornog plana Parka 

prirode Medvednica, odnosno kroz Plan upravljanja Parka prirode Medvednica), jer je ovim planom 

predviđen pristup osobama smanjene pokretljivosti od zgrade gornje stanice kabinske žičare na 

pješački put planske oznake PP2 koji vodi prema planiranoj vršnoj pješačkoj stazi PP1 - šetnici za 

osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, kojom je osobama smanjene pokretljivosti osiguran 

pristup do Činovničke livade.
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15 7. Planom predvidjeti i izraditi pješački prijelaz Činovničke livade 

izradom dijela novih puteva i kombinacijom postojećih puteva na 

dnu Činovničke livade. Stavljanjem u funkciju Činovničke livade 

planom UPU-a Skijaški kompleks i u vrijeme ljetne sezone to će 

postati nužnost za sva godišnja doba.

7. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Primjedba se ne odnosi na obuhvat UPU Vršna zona, već na susjedni UPU Skijaški kompleks.

UPU - om Skijaški kompleks definirana je osnovna mreža planinarskih putova, no osim putova i staza 

određenih UPU - om Skijaški kompleks i označenih na kartografskim prikazima, unutar planskog 

područja mogu se planirati i drugi putovi i staze u funkciji korištenja i održavanja (pješački, biciklistički, 

interventni, protupožarni i sl.), a planiraju se u skladu sa posebnim stručnim uvjetima i u skladu s 

Planom upravljanja Parka prirode Medvednica.

16 378-17-176 350-02/14-01/2 4.4.2017. HEP OPERATOR 

DISTRIBUCIJSKOG 

SUSTAVA d.o.o.

ELEKTRA ZAGREB

Služba za razvoj i 

investicije

Gundulićeva 32

10002 Zagreb

Na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja državnog značaja 

"Vršna zona", Medvednica nemaju primjedbi. 

U kartografskom prikazu 2c. PROMETNA, ULlČNA I 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Energetski sustav i 

komunikacije, nije ucrtan postojeći kabel KV 665 kojim se napaja 

trafostanica TS 953 ZET Žičara III kao i buduća trafostanica i 

njezin srednjonaponski priključak za novu stanicu žlčare. 

Primjedba se prihvaća.

Na kartografskom prikazu br. 2c. "Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Energetski 

sustav i komunikacije" ucrtan je navedeni postojeći kabel kao i planirana trafostanica unutar površine 

gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba, temeljem čega je članak 50. (članak 47. iz Prijedloga 

plana) stavak 2. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona izmjenjen na način da se planira izgradnja 

dvije trafostanice 10(20)/0,4 kV na lokacijama načelno ucrtanim u grafičkom dijelu UPU Vršna zona. 

Slijedom navedenog, u točki 5.1.2 "Žičara", iza članka 38. (članka 37. iz Prijedloga plana) Odredbi za 

provođenje UPU Vršna zona, dodan je novi članak 39. kojim je unutar koridora kabinske žičare iz 

smjera Zagreba (širine 16 m) i zone nove gradnje gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba 

omogućeno polaganje vodova i kabelskih kanala u funkciji izgradnje i upotrebe žičare, unutar 

jedinstvenog infrastrukturnog koridora. Navedeni jedinstveni infrastrukturni koridor ucrtan je u 

kartografske prikaze br. 2b. "Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Vodoopskrba, 

odvodnja i zaštita od štetnog djelovanja voda" i  br. 2c. "Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna 

mreža, Energetski sustav i komunikacije".  

1. Traže da se na svim listovima grafičkih priloga UPU-a (1-4.) 

promijeni obuhvat zone R2.12 na način predložen u prilog br. 1, 

te da se u tekstualnom dijelu prikaže predviđena faznost 

zauzetosti površine (FAZA I i FAZA II), te sukladno faznosti 

prilagodi duljina predviđene markice trase nove žičare iz smjera 

Zagreba, kao i markica njene gornje postaje. 

Citiraju čl.15. stavak 3. točku 3. Plana.

Navode da su smjernice teksta UPU-a načelno ispravne, te se 

mora popratiti jednakoznačno grafičkim prilozima. Potrebno je 

prikazati liniju razgraničenja 1. i 2. faze, te ih grafički (šrafurom) 

razdvojiti, te sukladno poziciji linije razgraničenja prilagoditi 

završetak trase žičare iz smjera Zagreba. Nazivlje faza također 

razdvojiti (npr. Faza 1 = Gornja postaja kabinske žičare iz smjera 

Zagreba; Faza II = prostor rezervacije i istraživanja položaja 

kabinske žičare iz smjera Bistre). 

1. Primjedba se djelomično prihvaća.    

Zona gradnje gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba redefinirana je sukladno zahtjevu. 

Za gornju stanicu kabinske žičare iz smjera Bistre određen je prostor rezervacije i istraživanja položaja 

kabinske žičare iz smjera Bistre te je prikazan na svim kartografskim prikazima grafičkog dijela UPU 

Vršna zona.

Stoga dio primjedbe koji se odnosi na prikazivanje FAZE I i FAZE II više nije potrebno prihvatiti s 

obzirom da je zasebno grafički i tekstualno definiran obuhvat zone gradnje kabinske žičare iz smjera 

Zagreba u odnosu na prostor rezervacije i istraživanja položaja kabinske žičare iz smjera Bistre, u koji 

će se smjestiti njena gornja stanica, ali tek po izrađenoj zasebnoj analizi koridora u istraživanju, nakon 

čega će se kroz prostorno - plansku dokumentaciju moći definirati uvjeti uređenja i gradnje bistranske 

žičare, uključujući i njenu gornju stanicu.

Gradski ured za 

prostorno uređenje, 

izgradnju grada, 

graditeljstvo, 

komunalne poslove 

i promet

Trg Stjepana 

Radića1/I

10000 Zagreb

17 251-13-17-173 350-02/14-01/2 4.4.2017.
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17 2. Citiraju čl.15. stavak 10. točku 3. Plana.

Navode da su tekstualnim i grafičkim dijelom Plana obuhvaćeni 

pješački prilazi novoj gornjoj postaji kabinske žičare dok je 

neophodan servisno-interventni pristup u smislu održavanja 

žičare i svih njenih tehnoloških dijelova sadržanih u gornjoj 

postaji izostavljen. Nužno je za normalan rad buduće žičare 

predvidjeti kolni pristup do zgrade žičare. Takav pristup se može 

tretirati kao interventni (oznaka PPN), te mora biti odvojen od 

ulazno/izlaznog pješačkog dijela postaje. Predviđeni spoj zone 

izgradnje nove žičare na predviđenu interventnu pješačku 

prometnicu u svojim gabaritima ne zadovoljava potrebnu 

površinu za smještaj ulazno/izlaznog prostora putnika žičare i 

poveznice do pogonskih dijelova žičare, a koji se ne mogu 

smjestiti unutar zajedničke površine. Iz tog razloga je potrebno 

predvidjeti zaseban pristup zgradi isključivo za kolni pristup 

nužan za rad i održavanje žičare. Postojeća makadamska 

prometnica koja služi za pristup postojeće vodospreme je 

funkcijski, tehnološki i građevinski najpogodnije rješenje za takav 

interventni kolni pristup. 

2. Primjedba se prihvaća.    

Članak 15. stavak 10. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dopunjen je na način da je unutar 

površine (R2.12) definiran, po postojećem putu, interventni kolni pristup kao servisni put nužan za rad i 

održavanje kabinske žičare, koji ujedno služi za pristup do postojeće vodospreme. Navedeni interventni 

kolni pristup, koji ujedno služi za pristup do postojeće vodospreme, ucrtan je na svim kartografskim 

prikazima grafičkog dijela UPU Vršna zona.

Također, na kartografskom prikazu br. 4." Način i uvjeti gradnje" dodan je još jedan simbol za 

priključak na prometnu infrastrukturu za zonu nove gradnje gornje stanice kabinske žičare iz smjera 

Zagreba, na mjestu navedenog ucrtanog puta.

17 3. Citiraju čl.15. stavak 11. točku 3. Plana.

Za ostvarenje smjernica tekstualnog dijela Plana u pogledu 

postupanja sa otpadom nužan je već opisani kolno-interventni 

pristup, odvojen od ulazno/izlaznog prostora putnika, te vezan na 

pogonsko-servisne prostore postaje. 

3. Primjedba se prihvaća.     

Postojeći servisni put označen je na svim kartografskim prikazima grafičkog dijela  UPU Vršna zona.

17 4. Nakon povećanja površine zone za izgradnju nove gornje 

postaje iz smjera Zagreba (faza 1.) potrebno je i povećati 

najveću dopuštenu tlocrtnu zauzetost površine izgradnje sa 

predviđenih 800m2 na 1.200m2. Time bi se povećao kapacitet 

natkrivene putničke čekaonice, bez uvođenja novih sadržaja. 

Nova izgradnja bi se predvidjela na mjestu rušenja postojeće 

neadekvatne izgradnje, dakle ne bi se zadiralo u prirodni okoliš 

te povećanje ne bi rezultiralo novom sječom postojeće 

vegetacije. 

4. Primjedba se prihvaća.     

U članku 15. stavak 4. točka 1. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona određeno je da najveća 

dopuštena tlocrtna površina gornje stanice žičare iznosi 1200 m2.

Sukladno primjedbi izmijenjen je i kartografski prikaz br. 4. "Način i uvjeti gradnje".

17 5. Citiraju tekst iz točke 3.6. Uvjeti za korištenje, uređenje i 

zaštitu površina, podtočka 3.6.1.1.Uvjeti i način gradnje zgrada 

unutar područja odmora i rekreacije (R2), b) Površina nove 

gornje stanice žičare (R2.12), Obrazloženja plana.

Broj stupova cjelokupne trase žičare je potrebno izbaciti iz 

tekstualnog dijela Plana. Cjelokupna trasa nije predmet UPU-a, 

te se konačni broj stupova treba tek utvrditi nakon izrade 

potrebne projektne dokumentacije koja će razraditi tehničko-

tehnološke detalje elemenata žičare kao što je broj, raspored i 

visina stupova. Eventualno UPU-om može biti definirano da se 

prilikom izrade dokumentacije posveti posebna pažnja pri 

nastojanju da se upotrijebi tehnički najmanji mogući broj stupova 

unutar obuhvata UPU-a Vršne zone. 

5. Primjedba se prihvaća.      

Točka 3.6. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu površina, podtočka 3.6.1.1. "Uvjeti i način gradnje 

zgrada unutar područja odmora i rekreacije (R2), b) Površina nove gornje stanice žičare (R2.1 2 )", 

Obrazloženja plana korigirana je sukladno primjedbi.
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18 366-17-175 350-02/14-01/2 4.4.2017. Ustanova 

Upravljanje 

sportskim objektima

Trg Krešimira 

Ćosića 11

10000 Zagreb

Transfer skijaša od gondole do skijališta u skijaškoj sezoni.

Citiraju tekst iz točke 3.6.1.1. Uvjeti i način gradnje zgrada unutar 

područja odmora i rekreacije (R2), Područje SLJEME I (R2.1), 

alineja a) Površina vršnog platoa (R2.11).

Navode da Prostornim planom nije predviđena mogućnost 

zasnježenja skijaškog puta od gornje postaje kabinske žičare do 

skijaških staza. 

Predlažu dopuniti tekst a) Površina vršnog platoa (R2.11), tako 

da se predvidi mogućnost i uvjeti zasnježenja poveznog puta od 

gornje postaje kabinske žičare do skijaškog kompleksa (gornja 

postaja žičare Trosjed). Zahtjev obrazlažu potrebom da se 

skijašima za vrijeme skijaške sezone omogući da od nove 

kabinske žičare do skijališta mogu doći na skijama, što je 

posebno važno skijašima invalidima.

Primjedba se prihvaća.  

U članku 14. stavku 10. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodana je nova točka 4. u kojoj se 

navodi da je moguće umjetno zasnježenje dijela prometnice planske oznake PPN, kako bi se omogućila 

komunikacija skijaša (uključujući i skijaše s invaliditetom na monoskiju) od gornje stanice kabinske 

žičare prema površini skijaškog kompleksa, uz obavezu da se u postupku provođenja plana projektom 

osigura nesmetano i sigurno odvijanje prometa svih korisnika prostora.

19 363-17-177 350-02/14-01/2 4.4.2017. Zelena akcija/FoE 

Croatia

Frankopanska 1

10000 Zagreb

1. Komentiraju da se govori o prevelikom pritisku posjetitelja i 

negativnom utjecaju na zaštićena područja i vrste, a s druge 

strane se Prijedlogom  UPU-a uvođenjem dodatnih sadržaja i 

izgradnjom novih objekata radi upravo na privlačenju još većeg 

broja posjetitelja.

Strateška studija za UPU Vršna zona umanjuje negativne 

utjecaje na okoliš pojedinih dijelova UPU - a posebno na 

području nove gradnje gdje će najveći negativni utjecaj biti 

gubitak šumskih staništa. Studija ove negativne utjecaje u 

potpunosti umanjuje pa čak i zanemaruje. 

Predložene mjere koje su ugrađene u UPU ne utječu u dovoljnoj 

mjeri na smanjivanje negativnih utjecaja zahvata u prostoru na 

pojedine sastavnice okoliša.

Smatraju kako je Studija za određene zahvate tražila opravdanja 

a ne mjere sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš. Citiraju 

odredbe iz PPPPO PP Medvednica čl. 85. 

1. Primjedba se ne prihvaća.

Područje obuhvata UPU Vršna zona, sukladno odredbama Prostornog plana Parka prirode 

Medvednica ("Narodne novine", br. 89/14), predstavlja područje odmora i rekreacije sa izgradnjom 

prvenstveno namijenjeno izletnicima i posjetiteljima. Kako bi se omogućilo racionalno korištenje i 

zaštita prostora UPU - om Vršna zona određena je distribucija posjetitelja u vršnoj zoni i njen nosivi 

kapacitet. Obzirom da je jedan od ciljeva razvoja turizma u Parku prirode Medvednica uravnoteženo 

zadovoljiti turističke motive i aktivnosti posjetitelja u skladu s turističkim atrakcijskim potencijalom i 

potrebama turističkog tržišta, utvrđivanje nosivog kapaciteta područja vršne zone bilo je ključno 

polazište za utvrđivanje osnovne koncepcije prostornog rješenja. Gradnjom novih sadržaja i 

predloženom rekonstrukcijom, odnosno prenamjenom postojećih sadržaja na području vršne zone 

osigurava se distribucija posjetitelja koji će na Sljeme stizati novom žičarom iz smjera Zagreba, što je 

ujedno bio i jedan od ciljeva izrade UPU Vršna zona.  

Također, u UPU  Vršna zona ugrađene su i mjere zaštite iz Strateške studije utjecaja na okoliš UPU 

Vršna zona, za koju je Savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš 

nakon provedenog postupka  donijelo Mišljenje o njenoj cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti.
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19 3. Navode podatke iz odredbi čl.15. Prijedloga UPU državnog 

značaja "Vršna zona", Medvednica vezano za površinu nove 

gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba.

Smatraju da zgrada s tehničkom opremom svojim dodatnim 

opterećenjem i iskopom za potrebe temeljenja negativno utječe 

na stabilnost padine . Izgradnjom objekata doći će do trajne 

prenamjene tla te povećanja opasnosti od erozije tla . Na 

području nove gradnje najveći će negativni utjecaj biti gubitak 

šumskih staništa . Smatraju kako je potrebno sagledati 

mogućnosti smanjenja tlocrtne površlne i količinu podzemnih 

etaža.

3. Primjedba se ne prihvaća.

S ciljem rasterećenja vršne zone od prometa osobnih automobila i poboljšavanje javnog prijevoza, 

planom šireg područja predviđena je nova kabinska žičara iz smjera Zagreba, u koridoru postojeće 

žičare širine cca 16m, sa produženjem trase od postojeće do planirane gornje stanice na vršnom 

platou. UPU - om Vršna zona osigurani su, u skladu s tehnološkim zahtjevima, uvjeti potrebni za 

izgradnju nove gornje stanice žičare sa svom potrebnom tehničkom opremom te otvorenim, 

poluotvorenim i zatvorenim prostorima za posjetitelje.

Slijedom prihvaćenih primjedbi u javnoj raspravi,  članak 15. stavak 4. točka 3. Odredbi za provođenje 

UPU Vršna zona izmjenjena je na način da najveći dopušteni broj etaža iznosi jedna podzemna 

(potpuno ukopana ili djelomično ukopana) i dvije nadzemne etaže (E= 1Po/Su+P+1).

19 2. Primjedba se ne prihvaća.

Citirane odredbe čl. 141. st. 2. Prostornog plana Parka prirode Medvednica ovim su planom poštovane, 

UPU- om Vršna zona utvrđeno je prihvatljivo opterećenje prostora vršnog područja i sagledano je 

korištenje i zaštita prostora kroz međuutjecaj sa okolnim sadržajima, ne samo unutar obuhvata ovog 

plana već i susjednog UPU - a Skijaški kompleks.

Cilj UPU - a Vršna zona nije, kako se navodi u primjedbi, novim sadržajima i objektima privući što više 

posjetitelja, nego omogućiti distribuciju tih posjetitelja koji će na vrh Medvednice stizati novom žičarom 

iz smjera Zagreba. Planom su dani detaljni uvjeti uređenja površina i smještaja zgrada unutar površine 

vršnog platoa, a na temelju tih uvjeta utvrđene su mjere zaštite prirode i ugrađene u UPU Vršna zona. 

Također, Odlukom o izradi UPU Vršna zona ("Narodne novine" br. 61/15) određeno je da je planom 

potrebno istražiti prostorne mogućnosti smještaja novih građevina u odnosu na tehnološke zahtjeve i 

prihvatne kapacitete sadržaja i potrebnih površina za očekivani broj posjetitelja, što je i učinjeno.

2. Navode podatke iz  odredbi čl.14 Prijedloga UPU državnog 

značaja "Vršna zona", Medvednica vezano za površinu vršnog 

platoa za zonu "A" i zonu "B".

Navode da turistički i prateći ugostiteljski sadržaji predstavljaju 

dodatna opterećenja na padini koja negativno utječu na njenu 

stabilnost. Na području nove gradnje najveći će negativni utjecaj 

biti gubitak šumskih staništa osobito vrijednog šumskog prostora 

(prema PPPPO PP Medvednica), koji osim trajnog gubitka 

ugroženih i ciljnih staništa, može povećati i rubni efekt te 

fragmentaciju staništa te mnogostruko važnijih općekorisnih 

funkcija. Utjecaj na kulturnu baštinu velikim dijelom ovisi o 

konačnom projektnom rješenju. Značajna je mogućnost trajne 

devastacije jedinstvenog geografskog, društvenog i javnog 

ambijenta snažnog simboličkog značenja za širu zajednicu (reper 

) izgradnjom funkcionalno nedefiniranog i estetski i formom 

neprilagođenog projekta. Mogući negativan utjecaj može 

uzrokovati prevelika izgrađenost, te naknadno nagomilavanje 

sadržaja uzrokovano nedefiniranošću projektnog rješenja. 

Uređenje vršnog platoa ima direktan utjecaj na odvijanje 

pješačkog prometa jer će se puštanjem u promet kabinske žičare 

u kratkom vremenu na malu površinu dovoziti veliki broj putnika 

što može stvoriti zagušenje površine oko vršnog platoa i 

indirektan utjecaj broja posjetitelja na ostale sastavnice okoliša. 

Studija je ove zahvate ocijenila prihvatljivima uz određene mjere. 

Primjerice, "radi spriječavanja erozije tla prilikom projektiranja i 

izvođenja radova treba poduzeti mjere kako bi se bilo kakva 

erozija spriječila", što smatraju nejasnim i nedovoljno konkretnim. 

Citiraju PPPPO PP Medvednica  čl. 141.  st. 2. Dalje navode 

kako  se izgradnjom dviju novih građevina s jednom, odnosno 

dvije podzemne etaže trajno utječe na bioraznolikost osobito 

vrijednog šumskog staništa.Studija je ove zahvate trebala 

ocijeniti negativnima te ne dozvoliti toliku tlocrtnu izgradenost, 2 

podzemne etaže "novog objekta u zoni "A" te 3 nadzemne etaže 

novog objekta u zoni "B". Također, s obzirom kako se unutar 

buduće građevine "Ciljne kućice" predviđa smještaj za strojeve 

za održavanje skijaških staza, gradnja podzemnih smještaja za 

iste je na tom području potpuno nepotrebna. Ovdje je bitno 

napomenuti i činjenicu kako se unutar zone "A" nalazi i prostor 

rezerviran za gornju postaju žičare za buduću skijašku stazu 

Panjevina, što predstavlja dodatno opterećenje i trajni gubitak 

ugroženih i ciljnih staništa. 
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19 4. Navode podatke iz  odredbi čl.16. Prijedloga UPU državnog 

značaja "Vršna zona", Medvednica vezano za površinu stare 

gornje stanice kabinske žičare  - informacijsko - edukacijski 

punkt Parka prirode.

Navode da će izgradnjom objekata doći do trajne prenamjene tla 

te povećanja opasnosti od erozije tla posebice na nagnutim 

terenima (nagibi veći od 20 %). Najveći negativni utjecaj biti će 

gubitak šumskih staništa, koji osim trajnog gubitka ugroženih i 

ciljnih staništa, može povećali i rubni efekt te fragmentaciju 

staništa. Objekt je vrijedan primjer arhitektonskog naslijeđa 

modernizma ranih 60-ih i svaka intervencija u objekt i njegov 

ambijent zahtjeva precizan i senzibilan pristup. 

Osim toga najveći negativni utjecaj biti će gubitak šumskih 

staništa, koji osim trajnog gubitka ugroženih i ciljnih staništa a 

potencijalne intervencijecije dotatno mogu ugroziti okolni šumski i 

prirodni ambijent objekta te je radi očuvanja ambijenta stare 

gornje stanice kabinske žičare nužno ograničiti svaku ekscesivno 

uklanjanje šumske površine. Stoga je potrebno odbaciti 

potencijalno proširenje odnosno povećanje tlocrtne površine za 

dodatnih 200 m2.

4. Primjedba se ne prihvaća.

UPU - om Vršna zona definiran je prostor moguće dogradnje stare gornje stanice žičare na ravnom 

terenu i na površini na kojoj nema šume, te samim time neće doći do gubitka šumskih staništa i 

opasnosti od erozije tla. Planom je također omogućena rekonstrukcija postojeće zgrade s ciljem 

prenamjene te stvaranja novih ambijentalnih i arhitektonskih vrijednosti, na način da se očuvaju njene 

vrijednosti kao značajnog elementa kulturno - povijesnog identiteta vršnog područja Medvednice. 

Rekonstrukcija je predviđena unutar postojećih tlocrtnih i visinskih gabarita zgrade - u "ljušturi" 

industrijske baštine, a pri oblikovanju potrebno je voditi računa o zaštiti vizualnog identiteta prostora  

kako bi se sačuvala pejzažna i povijesna vrijednost tog prostora.

Predviđena dogradnja nije u suprotnosti s odredbama Prostornog plana Parka prirode Medvednice, jer 

se zgrada stare gornje stanice žičare nalazi unutar područja odmora i rekreacije (R 2.1.) Sljeme I., za 

koje je čl. 54. navedeno da je "rekonstrukcija postojećih i gradnja novih građevina moguća na 

područjima za koja je obavezna izrada urbanističkog plana uređenja državne razine".

19 5. Navode podatke iz  odredbi čl.18. Prijedloga UPU državnog 

značaja "Vršna zona", Medvednica vezano za površinu skijaško - 

žičanog sustava - skijaška staza Panjevina.

Umjetno zasnježivanje skijališta može dovesti do lošije kakvoće 

podzemne vode i smanjenja količine vode potrebne za 

zasnježivanje kada se koristi izvorska voda. Voda koja se koristi 

za zasnježivanje treba sadržavati čestice za kristaliziranje 

snijega, znači u vodu se moraju dodavati aditivi koji mogu biti 

kemijske tvari ili dijelovi bakterije Pseudomonas syringae.Za 

održavanje snijega koriste se dušični spojevi. Navode da je 

kumulativno moguć utjecaj procjeđivanja ovih tvari u podzemne 

vode i utjecaj na kakvoću vode na obližnjim izvorima i 

podzemnim vodnim tijelima. Postavljaju upit zbog čega do sada 

nije praćeno stanje kakvoće vode na izvorištima u blizini skijališta 

i zašto ti podaci nisu uvršteni i analizirani u Strateškoj studiji?

Također, PPPPO PP Medvednica, u smjernicama za izradu UPU 

Vršna zona čl. 141. ne navodi obnovljenu /novu stazu i ne navodi 

izgradnju gornje stanice unutar vršnog platoa.Protive se 

obnavljanju i stavljanju u funkciju još jedne skijaške staze, kao i 

proširenju postojećih skijaških staza što nije u skladu s 

prostornoplanskim dokumentom višeg reda i Pravilnikom o 

unutarnjem redu u Parku prirode Medvednica (citiraju čl.43.).S 

obzirom na činjenicu kako je obnavljanje, produljenje i stavljanje 

u funkciju skijališta skijaške staze Panjevina u suprotnosti s 

PPPPO PP Medvednica i Pravilnikom, te s obzirom da mjere 

koje Studija predlaže u svrhu smanjenja utjecaja na okoliš nisu 

dovoljne da se umanji njihov negativan utjecaj traže da se ovi 

planirani zahvati brišu iz Prijedloga UPU.

5. Primjedba se ne prihvaća.

Skijaška žičara Panjevina puštena je u rad 1954.g. i UPU - om Vršna zona predložena je njena obnova 

u postojećem koridoru, s neznatnim pomakom u odnosu na lokaciju bivše gornje i donje stanice. 

Skijaška staza Panjevina proširena je na južnom dijelu upravo iz razloga navedenog u Prostornom 

planu Parka prirode Medvednica, a to je uređenje zone skijališta na način da se osiguraju propisani 

tehnički i sigurnosni uvjeti i standardi i osigura ravnomjerno opterećenje u korištenju prostora. Zona 

skijališta nalazi se u zoni korištenja koja prema  Prostornom planu Parka prirode Medvednica 

obuhvaća područja niže vrijednosti za očuvanje i/ili područja gdje je tradicionalno prisutan određeni 

stupanj korištenja

Također, za potrebe provedbe biološkog i kemijskog praćenja stanja skijališta i praćenja utjecaja UPU - 

om Vršna zona određena je potreba uspostavljanja  kontinuiranog monitoringa na četiri različite 

lokacije, među kojima je i staza Panjevina.
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19 6. Primjedba se djelomično prihvaća.

UPU - om Vršna zona unutar površine hotela Tomislavov dom moguća je rekonstrukcija postojeće 

zgrade hotela te dogradnja pratećih sadržaja hotela sjeverno od postojeće zgrade hotela s ciljem 

osuvremenjavanja i profiliranja hotelsko-ugostiteljske ponude postojećeg hotela. Predviđena dogradnja  

nije u suprotnosti s odredbama Prostornog plana Parka prirode Medvednice, jer se hotel Tomislavov 

dom nalazi unutar područja odmora i rekreacije (R 2.3.) Sljeme III., za koje je čl. 54. navedeno da je 

"rekonstrukcija postojećih i gradnja novih građevina moguća na područjima za koja je obavezna izrada 

urbanističkog plana uređenja državne razine".

Radi bolje zaštite vizualnog idetiteta prostora prihvaća se prijedlog smanjenja tlocrtne površine 

sportske dvorane, te je u članku 21. (članak 20. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna 

zona u stavku 3. brisana riječ "trodjelna", a u stavku 4. točka 3. izmjenjena je na način 

da površina sportske dvorane može iznositi najviše 1.000 m2 (prije 1.800m2) sa najviše dvije  (prije tri) 

podzemne (potpuno ili djelomično ukopane) etaže te uređenom krovnom terasom (sunčalište, klizalište 

i sl.).

6. Navode podatke iz  odredbi čl.20. Prijedloga UPU državnog 

značaja "Vršna zona", Medvednica vezano za površinu hotela 

Tomislavov dom (R2.31).

Navode da dogradnja hotela (aneks) i izgradnja novih sadržaja 

predstavljaju dodatna opterećenja na padini što može inicirati 

klizanja i puzanja terena. Osim navedenog, spomenuti zahvati 

zahtijevaju i iskapanja za potrebe temeljenja što također 

negativno utječe na stabilnost padine i može inicirati pomake u 

vidu klizanja i puzanja. Dogradnjom postojećeg hotela (aneks) 

doći će do trajne prenamjene tla. Na području nove gradnje 

(proširenja Tomislavovog doma) doći će do trajnog zauzeća 

prostora, što će rezultirati negativnim utjecajem gubitka šumskog 

staništa. Uslijed dogradnje hotela  doći će do promjene fizičke 

strukture krajobraza uklanjanjem postojeće vegetacije i 

promjenom morfologije terena (iskopi za temelje, podzemne 

etaže objekata ... ). Ove promjene postojećeg načina korištenja 

zemljišta u svrhu dogradnje objekta uzrokovati će promjene u 

izgledu i načinu doživljavanja područja. Objekt "Tomislavov dom" 

od značajnog je kulturno-povijesnog značenja i premda nije 

zaštićen kao kulturno dobro, vrijedan je primjer arhitektonskog 

naslijeđa ranog modernizma (arhitekta Stjepana Planića). Svaka 

intervencija pretpostavlja poštivanje preostalih slojeva izvornog 

arhitektonskog rješenja ili, u boljem slučaju, i faksimilnu 

rekonstrukciju izgubljenih slojeva izvornog arhitektonskog 

rješenja (interijer). Utjecaj novogradnje sportskog aneksa može 

se negativno odraziti na statiku postojećeg objekta Tomislavovog 

doma, no prvenstveno narušiti postojeće okolišne ambijentalne 

vrijednosti eksterijera. Osim toga PPPPO Medvednica u čl. 141. 

navodi: "Tomislavov dom i gornja stanica žičare ovim se planom 

štite kao element kulturno-povijesnog identiteta (EI) ... ", a st. 2. 

''prilikom planiranja svih zahvata u prostoru potrebno je voditi 

računa o zaštiti vizualnog identiteta prostora" te bi bilo kakva 

intervencija bila u suprotnosti s prostornim planom višeg reda. 

Mjere koje Studija određuje: "negativni utjecaji će biti prihvatljivi 

ukoliko se priprojektiranju i izvođenju zahvata bude pridržavalo 

odredbi Plana u vezi s hortikulturainim uređenjem rubnog dijela 

terase" nipošto nisu dovoljne da se smanje negativni utjecaji 

ovog i tlocrtno i brojem podzemnih etaža predimenzioniranog 

zahvata na šume, biološku raznolikost i potencijalno klizište, te 

umanjenja kulturne vrijednosti postojećeg objekta. Stoga traže 

da se ovaj zahvat u potpunosti briše iz UPU-a. 
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19 7.  Navode podatke iz  odredbi čl.21. Prijedloga UPU državnog 

značaja "Vršna zona", Medvednica vezano za livadu uz 

Tomislavov dom.

Navode da postavljanje i korištenje adrenalinskog parka može 

dovesti do negativnog utjecaja na travnjačke površine. U 

strateškoj studiji stoji: "Tijekom korištenja se očekuje povećani 

pritisak većeg broja posjetitelja te povećanje buke i svjetlosnog 

onečišćenja, no zbog već izraženog antropogenog utjecaja na toj 

lokaciji te uz primjenu mjera zaštite propisanih Planom zahvati se 

smatraju prihvatljivima na strateškoj razini." Ovakvo objašnjenje i 

umanjivanje buduće štete za ovo zaštićeno područje smatramo 

potpuno neprihvatjlivim.Citiraju odredbe čl. 12. i 42.  PPPPO PP 

Medvednica.

Osim toga, PPPPO PP Medvednica u članku 141., za razliku od 

čl. 142. za UPU "Skijalište", ne predviđa postavljanje 

adrenalinskog parka unutar obuhvata ovog UPU-a. S obzirom 

kako je predviđena lokacija za postavljanje montažno - 

demontažnih sprava u svrhu dopune turističke ponude u 

suprotnosti s planom višeg reda traže brisanje iz UPU-a.

7. Primjedba se djelomično prihvaća.

Adrenalinski park na zapadnom dijelu livade uz Tomislavov dom UPU - om Vršna zona predviđen je 

kao montažno - demontažna konstrukcija, a ne fiksna oprema. Također. čl. 42. Prostornog plana Parka 

prirode Medvednice određeno je i da se livade uređuju kao privlačni prostori boravka i odmora,  te da 

se "livade mogu opremiti sadržajima za razonodu, odmor, rekreaciju i edukaciju, klupama, stolovima, 

opremom za igru djece i odraslih i sl., bez narušavanja krajobraznih vrijednosti prirodnog prostora."

Mjerama zaštite prirode, koji su ugrađeni u članak 57. (članak 54. iz Prijedloga plana) Odredbi za 

provođenje UPU Vršna zona definirano je da je potrebno ograničiti površinu predviđenu za adrenalinski 

park da čim manje zadire na prirodne površine; vrijeme postavljanje tog parka treba prilagoditi tako da 

se park montira nakon cvjetanja livadnog bilja, u dogovoru s Javnom ustanovom, kao i da svake 

godine treba vršiti monitoring travnjaka. 

Temeljem primjedbe korigirana je točka 18. članka 57.  (članak 54. iz Prijedloga plana) Odredbi za 

provođenje  UPU Vršna zona na način da sada glasi: "svake godine vršiti monitoring travnjaka kod 

Tomislavovog doma; ukoliko se pokaže da se zbog intenzivnog korištenja prostora travnjak uništava, 

adrenalinski park potrebno je demontirati."

19 8. Komentar na planirani zahvat izgradnje TS 20/0,4 kV načelno 

ucrtana lokacija TS kod hotela. 

Navode da za potrebe izgradnje dolazi do trajnog gubitka 

šumskih površina i njihovih gospodarskih te mnogostruko važnijih 

općekorisnih funkcija. Izgradnja TS 20/0,4 kV je načelno ucrtana 

na šumskim površinama, što može dovesti do negativnog 

utjecaja. Tijekom korištenja očekuje se negativan utjecaj 

smanjenja kvalitete okolnih staništa u vidu buke transformatora. 

U Strateškoj studiji stoji da: "Ukoliko se TS izmjesti na način da 

ne zauzimaju trajno šumska staništa, utjecaj se na strateškoj 

razini može smatrati prihvatljivim. " No, s obzirom kako se u 

PPPPO PP Medvednica izričito navodi način opskrbe električnom 

energijom planirani zahvat izgradnje nove trafostanice na ovoj 

lokaciji je u suprotnosti s planom višeg reda te te traže brisanje iz 

UPU-a. 

8. Primjedba se djelomično prihvaća. 

Lokacija navedene planirane trafostanice određena UPU - om Vršna zona je načelna. Naime, za 

lokaciju planirane trafostanice, koja je prikazana simbolom na kartografskom prikazu br. 2c "Prometna, 

ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav i komunikacije", u Odredbama za 

provođenje se navodi da je načelna te se dopušta i druga lokacija, pa i ugradnja unutar objekta.

Dio primjedbe koji se odnosi na eventualno zauzimanje šumskih staništa prihvaća se na način da je 

članak 50. (članak 47. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dopunjen tako da je 

navedeno da će se točne lokacije trafostanica 20/0,4 kV odrediti kroz dokumentaciju za ishođenje akta 

kojim se odobrava gradnja, na način da se izgradnjom ne ugrozi površina šume.
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20 2. Donja postaja gondole Zagreb-Sljeme. 

Traže da se osigura neometan pristup, parkirna mjesta te  

sanitarni čvorovi za OSI. 

2. Primjedba se odnosi na obuhvat GUP-a grada Zagreba.

Primjedba se ne odnosi na područje obuhvata UPU Vršna zona, već na područje Generalnog 

urbanističkog plana grada Zagreba, unutar čijeg se obuhvata nalazi donja stanica žičare za Sljeme.

20 3. Gonja postaja gondole Zagreb-Sljeme. 

Traže da se osigura neometan pristup OSI, sanitarni čvorovi za 

OSI, da se ugostiteljske objekte prilagodi OSI.

Umjesto staze za kretanje OSI ("gusjenica" usmjerena prema 

sjevernoj strani) traže da se omogući lakši i jednostavniji pristup 

glavnoj pješačkoj stazi prilagođenoj i OSI. Planirana spojnica je 

predugačka i prestrma za OSI, jer dok bi spuštanje stazom još 

donekle za neke skupine OSI bilo moguće, uspinjanje je skoro 

nemoguće za većinu, ne zbog uspona već zbog dužine i uspona 

iste. Stoga predlažu izgradnju dizala na južnoj strani postaje 

gondole, na najbližoj točci prema pješačkoj stazi. 

Na gornjoj stanici gondole i Vidikovca traže da se osigura prostor 

za ski servis i najam kako bi se omogućilo pravovremeno 

servisiranje i najam opreme. 

3. Primjedba se prihvaća.  

UPU - om Vršna zona određeni su uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene 

pokretljivosti na način da je navedeno da se prostor vršnog platoa treba urediti tako da sve (javne) 

građevine, javne površine, sredstva javnog prijevoza i javnog komuniciranja budu pristupačne za sve 

građane bez obzira na spol, dob i vrstu dodatne potrebe u kretanju, pri čemu će se primjenjivati propisi, 

normativi i europska iskustva u svrhu otklanjanja postojećih i sprječavanja nastajanja novih 

urbanističko-arhitektonskih barijera.

Nadalje, navodi se da sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera u skladu 

s posebnim propisima, tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva i u 

skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti ("Narodne novine", broj 78/13).

Dio primjedbe koji se odnosi na planiranu stazu (pješački put planske oznake PP2) koja vodi od gornje 

stanice kabinske žičare prema planiranoj vršnoj pješačkoj stazi PP1 - šetnici za osobe s invaliditetom i 

smanjenom pokretljivošću se prihvaća te je navedeni put redefiniran. Pitanje rješavanja pristupa OSI 

unutar same zgrade, odnosno zone gradnje gornje stanice žičare, odredit će se projektom u postupku 

provođenja plana, a prema odredbama UPU Vršna zona i u skladu s posebnim propisima.

Prostor za ski servis će se osigurati u zgradi Vidikovca, te je točka 2.1.1. "Uvjeti uređenja površina i 

smještaja zgrada unutar površine vršnog platoa (R2.11)" članak 14. stavak 3. točka 4.  Odredbi za 

provođenje UPU Vršna zona  dopunjena na način da se uz već navedenu mogućnost smještaja dijela 

sadržaja vezanih uz skijalište (unutar zone gradnje "A") dodaje tekst "ski servisa i sl."

Gornja stanica kabinske žičare isključivo je infrastrukturni objekt u kojem su osim tehničke opreme 

(postrojenja žičare) predviđeni  isključivo prostori za posjetitelje (peron-gat, čekaonica, sustav odlaznih 

i prilaznih koridora i rampi te sanitarni čvorovi).

1. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 28.1. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

20 366-17-182 350-02/14-01/2 5.4.2017. Skijaški klub za 

osobe s 

invaliditetom 

Monoski Zagreb

Miroslava Milića 8

10000 Zagreb

1. Područje Brijest/Krumpirište.   

Navode da je postojeće stanje na Krumpirištu takvo da se uz rub 

livade nalazi montažni objekt/baraka u vlasništvu Skijaškog kluba 

za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu OSI) Monoski Zagreb. 

Objekt se koristi tijekom cijele godine, a napose u zimskom 

periodu kada se njime služe OSI iz navedenog kluba kao i 

Skijaškog kluba za OSI Sljeme i Skijaškog kluba za OSI 

Zaprešić, paraolimpijska reprezentacija RH prilikom treninga na 

Sljemenu, kao i sve druge OSI pri organizaciji raznih oblika 

druženja i sportskih manifestacija. Napominju da su sredstva za 

kupnju objekta dobivena od Grada Zagreba, a uređenje objekta  

omogućeno je donacijama hrvatskih tvrtki i velikim zalaganjem 

roditelja OSI. Prema postojećem planu predmetni objekt je 

predviđen za rušenje kako bi se osiguralo mjesto za građenje 

ugostiteljskog objekta. Na takvu vrstu rješenja ne pristaju jer u 

tom slučaju im se onemogućava pristup i boravak na 

Krumpirištu, te vezano na to osnovna djelatnost, skijanje OSI i 

sve druge sportsko-rekreativne aktivnosti. Stoga predlažu da se 

njihov objekt izostavi iz rušenja, ili da im se kao zamjena izgradi 

novi objekt. Minimalna kvadratura potrebna za rad, s obzirom na 

uvijek veći broj OSI je 70 m2. Također, traže da se 

osigura pristup automobilima i parking za OSI, osiguraju sanitarni 

čvorovi za OSI te omogući postavljanje trajne ili montažne 

vučnice s tanjurićima za edukaciju skijaša OSI početnika, kao i 

zasnježenje Krumpirišta radi neometanog rada tijekom cijele 

sezone, čime će biti osigurana kompletna škola skijanja za OSI, 

kao i trenažni proces. 
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20 4. Prilagodba hotelsko-ugostiteljskih objekata. 

Navode da je bitno osigurati dovoljan broj soba za OSI u 

invalidskim kolicima, i to poglavito u Tomislavovom domu i 

Snježnoj kraljici, po mogućnosti i u drugim objektima koju su 

planirani za gradnju ili uređenje. To podrazumijeva pristupačnost, 

dizalo u objektu, sanitarni čvor prema standardizaciji za OSI i 

dovoljno široka vrata na svim prostorijama. Ovakvih soba treba 

biti minimalno 15, idealno u Tomislavovom domu. Sve ovo je 

potrebno jer se do sada pokazalo da postojeći kapaciteti uopće 

ne zadovoljavaju.

4. Primjedba se prihvaća.    

U postupku provođenja plana, moguće je  prilagoditi  hotelsko - ugostiteljske objekte prema stvarnim 

potrebama, u skladu s odredbama UPU Vršna zona i posebnim propisima.

U članku 21. (članak 20. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodan je novi 

stavak 12. koji glasi: "Prilikom rekonstrukcije objekta dio smještajnih kapaciteta i ostalih sadržaja 

potrebno je prilagoditi osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, što uključuje i mogućnost 

dogradnje lifta u tu svrhu."

20 5. Traže izgradnju i osiguranje zasnježenja kružne staze za 

nordijsko skijanje minimalne duljine 3000 m uz osiguranje 

traka/utora. Također uz stazu treba osigurati sanitarni čvor za 

OSI i osvijetliti stazu. 

5. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 28.5. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

20 6. Traže da se osigura zasnježenje spojnice Gornja postaja 

gondole i vrh Crvenog spusta, što nam je nužno potrebno za 

OSI.

6. Primjedba se prihvaća.    

U članku 14. stavku 10. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodana je nova točka 4. u kojoj se 

navodi da je moguće umjetno zasnježenje dijela prometnice planske oznake PPN, kako bi se 

omogućila komunikacija skijaša (uključujući i skijaše s invaliditetom na monoskiju) od gornje stanice 

kabinske žičare prema površini skijaškog kompleksa, uz obavezu da se u postupku provođenja plana 

projektom osigura nesmetano i sigurno odvijanje prometa svih korisnika prostora.

20 7. Traže da sve pješačke staze predviđene za kretanje OSI 

trebaju imati čvrstu i ravnu podlogu radi mogućnosti kretanja u 

invalidskim kolicima. 

7. Primjedba se djelomično prihvaća.     

Popločenje svih pješačkih staza na području obuhvata UPU Vršna zona definirano je u skladu sa 

odredbama plana šireg područja - Prostornog plana Parka prirode Medvednica i uvjetima zaštite 

prirode tako da je javne putove i staze na području obuhvata UPU Vršna zona potrebno planirati 

isključivo kao prirodne neasfaltirane putove, bez popločavanja, asfaltiranja i sl. 

No, točka 5.1. "Uvjeti gradnje prometne mreže, Javni putovi i staze (PP 1-8 )" članak 32. (članak 31. iz 

Prijedloga plana) stavak 2. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dopunjen je na način da je za 

pješački put PP1 - vršnu pješačku stazu - šetnicu za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, 

navedeno da je potrebno osigurati čvrstu i ravnu podlogu kako bi se omogućilo kretanje u invalidskim 

kolicima. 

Također, u članku 14. stavak 9. dopunjena je točka 2. na način da se od zgrade unutar zone gradnje 

"A" mora predvidjeti pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na pješačku 

prometnicu s mogućnošću prolaska interventnih i dostavnih vozila, planske oznake PPN  u smjeru 

prema području susjednog UPU Skijaški kompleks.

20 8. Traže da se objekt Snježna kraljica spoji zasnježenom 

skijaškom stazom sa Bijelim spustom. 

8. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 27.8. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.
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21 2. Donja postaja gondole Zagreb-Sljeme. 

Traže da se osigura neometan pristup, parkirna mjesta te  

sanitarni čvorovi za OSI. 

2. Primjedba se odnosi na obuhvat GUP-a grada Zagreba.

Primjedba se ne odnosi na područje obuhvata UPU Vršna zona, već na područje Generalnog 

urbanističkog plana grada Zagreba, unutar čijeg se obuhvata nalazi donja stanica žičare za Sljeme.

21 3. Gonja postaja gondole Zagreb-Sljeme. 

Traže da se osigura neometan pristup OSI, sanitarni čvorovi za 

OSI, da se ugostiteljske objekte prilagodi OSI.

Umjesto staze za kretanje OSI ("gusjenica" usmjerena prema 

sjevernoj strani) traže da se omogući lakši i jednostavniji pristup 

glavnoj pješačkoj stazi prilagođenoj i OSI. Planirana spojnica je 

predugačka i prestrma za OSI, jer dok bi spuštanje stazom još 

donekle za neke skupine OSI bilo moguće, uspinjanje je skoro 

nemoguće za većinu, ne zbog uspona već zbog dužine i uspona 

iste. Stoga predlažu izgradnju dizala na južnoj strani postaje 

gondole, na najbližoj točci prema pješačkoj stazi. 

Na gornjoj stanici gondole i Vidikovca traže da se osigura prostor 

za ski servis i najam kako bi se omogućilo pravovremeno 

servisiranje i najam opreme. 

3. Primjedba se prihvaća.    

UPU - om Vršna zona određeni su uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene 

pokretljivosti na način da je navedeno da se prostor vršnog platoa treba urediti tako da sve (javne) 

građevine, javne površine, sredstva javnog prijevoza i javnog komuniciranja budu pristupačne za sve 

građane bez obzira na spol, dob i vrstu dodatne potrebe u kretanju, pri čemu će se primjenjivati propisi, 

normativi i europska iskustva u svrhu otklanjanja postojećih i sprječavanja nastajanja novih 

urbanističko-arhitektonskih barijera.

Nadalje, navodi se da sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera u skladu 

s posebnim propisima, tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva i u 

skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti ("Narodne novine", broj 78/13).

Dio primjedbe koji se odnosi na planiranu stazu (pješački put planske oznake PP2) koja vodi od gornje 

stanice kabinske žičare prema planiranoj vršnoj pješačkoj stazi PP1 - šetnici za osobe s invaliditetom i 

smanjenom pokretljivošću se prihvaća te je navedeni put redefiniran. Pitanje rješavanja pristupa OSI 

unutar same zgrade, odnosno zone gradnje gornje stanice žičare, odredit će se projektom u postupku 

provođenja plana, a prema odredbama UPU Vršna zona i u skladu s posebnim propisima.

Prostor za ski servis će se osigurati u zgradi Vidikovca, te je točka 2.1.1. "Uvjeti uređenja površina i 

smještaja zgrada unutar površine vršnog platoa (R2.11)" članak 14. stavak 3. točka 4.  Odredbi za 

provođenje UPU Vršna zona  dopunjena na način da se uz već navedenu mogućnost smještaja dijela 

sadržaja vezanih uz skijalište (unutar zone gradnje "A") dodaje tekst "ski servisa i sl."

Gornja stanica kabinske žičare isključivo je infrastrukturni objekt u kojem su osim tehničke opreme 

(postrojenja žičare) predviđeni  isključivo prostori za posjetitelje (peron-gat, čekaonica, sustav odlaznih 

i prilaznih koridora i rampi te sanitarni čvorovi). 

1. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 29.1. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

21 366-17-184 350-02/14-01/2 5.4.2017. Hrvatski 

paraolimpijski 

odbor

Savska cesta 137

10000 Zagreb

1. Područje Brijest/Krumpirište.   

Navode da je postojeće stanje na Krumpirištu takvo da se uz rub 

livade nalazi montažni objekt/baraka u vlasništvu Skijaškog kluba 

za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu OSI) Monoski Zagreb. 

Objekt se koristi tijekom cijele godine, a napose u zimskom 

periodu kada se njime služe OSI iz navedenog kluba kao i 

Skijaškog kluba za OSI Sljeme i Skijaškog kluba za OSI 

Zaprešić, paraolimpijska reprezentacija RH prilikom treninga na 

Sljemenu, kao i sve druge OSI pri organizaciji raznih oblika 

druženja i sportskih manifestacija. Napominju da su sredstva za 

kupnju objekta dobivena od Grada Zagreba, a uređenje objekta  

omogućeno je donacijama hrvatskih tvrtki i velikim zalaganjem 

roditelja OSI. Prema postojećem planu predmetni objekt je 

predviđen za rušenje kako bi se osiguralo mjesto za građenje 

ugostiteljskog objekta. Na takvu vrstu rješenja ne pristaju jer u 

tom slučaju im se onemogućava pristup i boravak na 

Krumpirištu, te vezano na to osnovna djelatnost, skijanje OSI i 

sve druge sportsko-rekreativne aktivnosti. Stoga predlažu da se 

njihov objekt izostavi iz rušenja, ili da im se kao zamjena izgradi 

novi objekt. Minimalna kvadratura potrebna za rad, s obzirom na 

uvijek veći broj OSI je 70 m2. Također, traže da se 

osigura pristup automobilima i parking za OSI, osiguraju sanitarni 

čvorovi za OSI te omogući postavljanje trajne ili montažne 

vučnice s tanjurićima za edukaciju skijaša OSI početnika, kao i 

zasnježenje Krumpirišta radi neometanog rada tijekom cijele 

sezone, čime će biti osigurana kompletna škola skijanja za OSI, 

kao i trenažni proces. 
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21 4. Prilagodba hotelsko-ugostiteljskih objekata. 

Navode da je bitno osigurati dovoljan broj soba za OSI u 

invalidskim kolicima, i to poglavito u Tomislavovom domu i 

Snježnoj kraljici, po mogućnosti i u drugim objektima koju su 

planirani za gradnju ili uređenje. To podrazumijeva pristupačnost, 

dizalo u objektu, sanitarni čvor prema standardizaciji za OSI i 

dovoljno široka vrata na svim prostorijama. Ovakvih soba treba 

biti minimalno 15, idealno u Tomislavovom domu. Sve ovo je 

potrebno jer se do sada pokazalo da postojeći kapaciteti uopće 

ne zadovoljavaju.

4. Primjedba se prihvaća.    

U postupku provođenja plana, moguće je  prilagoditi  hotelsko - ugostiteljske objekte prema stvarnim 

potrebama, u skladu s odredbama UPU Vršna zona i posebnim propisima.

U članku 21. (članak 20. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodan je novi 

stavak 12. koji glasi: "Prilikom rekonstrukcije objekta dio smještajnih kapaciteta i ostalih sadržaja 

potrebno je prilagoditi osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, što uključuje i mogućnost 

dogradnje lifta u tu svrhu."

21 5. Traže izgradnju i osiguranje zasnježenja kružne staze za 

nordijsko skijanje minimalne duljine 3000 m uz osiguranje 

traka/utora. Također uz stazu treba osigurati sanitarni čvor za 

OSI i osvijetliti stazu. 

5. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 29.5. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

21 6. Traže da se osigura zasnježenje spojnice Gornja postaja 

gondole i vrh Crvenog spusta, što nam je nužno potrebno za 

OSI.

6. Primjedba se prihvaća.    

U članku 14. stavku 10. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodana je nova točka 4. u kojoj se 

navodi da je moguće umjetno zasnježenje dijela prometnice planske oznake PPN, kako bi se 

omogućila komunikacija skijaša (uključujući i skijaše s invaliditetom na monoskiju) od gornje stanice 

kabinske žičare prema površini skijaškog kompleksa, uz obavezu da se u postupku provođenja plana 

projektom osigura nesmetano i sigurno odvijanje prometa svih korisnika prostora.

21 7. Traže da sve pješačke staze predviđene za kretanje OSI 

trebaju imati čvrstu i ravnu podlogu radi mogućnosti kretanja u 

invalidskim kolicima. 

7. Primjedba se djelomično prihvaća.    

Popločenje svih pješačkih staza na području obuhvata UPU Vršna zona definirano je u skladu sa 

odredbama plana šireg područja - Prostornog plana Parka prirode Medvednica i uvjetima zaštite 

prirode tako da je javne putove i staze na području obuhvata UPU Vršna zona potrebno planirati 

isključivo kao prirodne neasfaltirane putove, bez popločavanja, asfaltiranja i sl. 

No, točka 5.1. "Uvjeti gradnje prometne mreže, Javni putovi i staze (PP1-8)" članak 32. (članak 31. iz 

Prijedloga plana) stavak 2. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dopunjen je na način da je za 

pješački put PP1 - vršnu pješačku stazu - šetnicu za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, 

navedeno da je potrebno osigurati čvrstu i ravnu podlogu kako bi se omogućilo kretanje u invalidskim 

kolicima. 

Također, u članku 14. stavak 9. dopunjena je točka 2. na način da se od zgrade unutar zone gradnje 

"A" mora predvidjeti pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na pješačku 

prometnicu s mogućnošću prolaska interventnih i dostavnih vozila, planske oznake PPN  u smjeru 

prema području susjednog UPU Skijaški kompleks.

21 8. Traže da se objekt Snježna kraljica spoji zasnježenom 

skijaškom stazom sa Bijelim spustom. 

8. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 29.8. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.
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22 2. Donja postaja gondole Zagreb-Sljeme. 

Traže da se osigura neometan pristup, parkirna mjesta te  

sanitarni čvorovi za OSI. 

2. Primjedba se odnosi na obuhvat GUP-a grada Zagreba.

Primjedba se ne odnosi na područje obuhvata UPU Vršna zona, već na područje Generalnog 

urbanističkog plana grada Zagreba, unutar čijeg se obuhvata nalazi donja stanica žičare za Sljeme.

22 3. Gonja postaja gondole Zagreb-Sljeme. 

Traže da se osigura neometan pristup OSI, sanitarni čvorovi za 

OSI, da se ugostiteljske objekte prilagodi OSI.

Umjesto staze za kretanje OSI ("gusjenica" usmjerena prema 

sjevernoj strani) traže da se omogući lakši i jednostavniji pristup 

glavnoj pješačkoj stazi prilagođenoj i OSI. Planirana spojnica je 

predugačka i prestrma za OSI, jer dok bi spuštanje stazom još 

donekle za neke skupine OSI bilo moguće, uspinjanje je skoro 

nemoguće za većinu, ne zbog uspona već zbog dužine i uspona 

iste. Stoga predlažu izgradnju dizala na južnoj strani postaje 

gondole, na najbližoj točci prema pješačkoj stazi. 

Na gornjoj stanici gondole i Vidikovca traže da se osigura prostor 

za ski servis i najam kako bi se omogućilo pravovremeno 

servisiranje i najam opreme. 

3. Primjedba se prihvaća.   

UPU - om Vršna zona određeni su uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene 

pokretljivosti na način da je navedeno da se prostor vršnog platoa treba urediti tako da sve (javne) 

građevine, javne površine, sredstva javnog prijevoza i javnog komuniciranja budu pristupačne za sve 

građane bez obzira na spol, dob i vrstu dodatne potrebe u kretanju, pri čemu će se primjenjivati propisi, 

normativi i europska iskustva u svrhu otklanjanja postojećih i sprječavanja nastajanja novih 

urbanističko-arhitektonskih barijera.

Nadalje, navodi se da sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera u skladu 

s posebnim propisima, tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva i u 

skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti ("Narodne novine", broj 78/13).

Dio primjedbe koji se odnosi na planiranu stazu (pješački put planske oznake PP2) koja vodi od gornje 

stanice kabinske žičare prema planiranoj vršnoj pješačkoj stazi PP1 - šetnici za osobe s invaliditetom i 

smanjenom pokretljivošću se prihvaća te je navedeni put redefiniran. Pitanje rješavanja pristupa OSI 

unutar same zgrade, odnosno zone gradnje gornje stanice žičare, odredit će se projektom u postupku 

provođenja plana, a prema odredbama UPU Vršna zona i u skladu s posebnim propisima.

Prostor za ski servis će se osigurati u zgradi Vidikovca, te je točka 2.1.1. "Uvjeti uređenja površina i 

smještaja zgrada unutar površine vršnog platoa (R2.11)" članak 14. stavak 3. točka 4.  Odredbi za 

provođenje UPU Vršna zona  dopunjena na način da se uz već navedenu mogućnost smještaja dijela 

sadržaja vezanih uz skijalište (unutar zone gradnje "A") dodaje tekst "ski servisa i sl."

Gornja stanica kabinske žičare isključivo je infrastrukturni objekt u kojem su osim tehničke opreme 

(postrojenja žičare) predviđeni  isključivo prostori za posjetitelje (peron-gat, čekaonica, sustav odlaznih 

i prilaznih koridora i rampi te sanitarni čvorovi). 

1. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 30.1. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

22 366-17-183 350-02/14-01/2 5.4.2017. Hrvatski skijaški 

savez osoba s 

invaliditetom

Jadranska 2

10000 Zagreb

1. Područje Brijest/Krumpirište.   

Navode da je postojeće stanje na Krumpirištu takvo da se uz rub 

livade nalazi montažni objekt/baraka u vlasništvu Skijaškog kluba 

za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu OSI) Monoski Zagreb. 

Objekt se koristi tijekom cijele godine, a napose u zimskom 

periodu kada se njime služe OSI iz navedenog kluba kao i 

Skijaškog kluba za OSI Sljeme i Skijaškog kluba za OSI 

Zaprešić, paraolimpijska reprezentacija RH prilikom treninga na 

Sljemenu, kao i sve druge OSI pri organizaciji raznih oblika 

druženja i sportskih manifestacija. Napominju da su sredstva za 

kupnju objekta dobivena od Grada Zagreba, a uređenje objekta  

omogućeno je donacijama hrvatskih tvrtki i velikim zalaganjem 

roditelja OSI. Prema postojećem planu predmetni objekt je 

predviđen za rušenje kako bi se osiguralo mjesto za građenje 

ugostiteljskog objekta. Na takvu vrstu rješenja ne pristaju jer u 

tom slučaju im se onemogućava pristup i boravak na 

Krumpirištu, te vezano na to osnovna djelatnost, skijanje OSI i 

sve druge sportsko-rekreativne aktivnosti. Stoga predlažu da se 

njihov objekt izostavi iz rušenja, ili da im se kao zamjena izgradi 

novi objekt. Minimalna kvadratura potrebna za rad, s obzirom na 

uvijek veći broj OSI je 70 m2. Također, traže da se 

osigura pristup automobilima i parking za OSI, osiguraju sanitarni 

čvorovi za OSI te omogući postavljanje trajne ili montažne 

vučnice s tanjurićima za edukaciju skijaša OSI početnika, kao i 

zasnježenje Krumpirišta radi neometanog rada tijekom cijele 

sezone, čime će biti osigurana kompletna škola skijanja za OSI, 

kao i trenažni proces. 
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22 4. Prilagodba hotelsko-ugostiteljskih objekata. 

Navode da je bitno osigurati dovoljan broj soba za OSI u 

invalidskim kolicima, i to poglavito u Tomislavovom domu i 

Snježnoj kraljici, po mogućnosti i u drugim objektima koju su 

planirani za gradnju ili uređenje. To podrazumijeva pristupačnost, 

dizalo u objektu, sanitarni čvor prema standardizaciji za OSI i 

dovoljno široka vrata na svim prostorijama. Ovakvih soba treba 

biti minimalno 15, idealno u Tomislavovom domu. Sve ovo je 

potrebno jer se do sada pokazalo da postojeći kapaciteti uopće 

ne zadovoljavaju.

4. Primjedba se prihvaća.    

U postupku provođenja plana, moguće je  prilagoditi  hotelsko - ugostiteljske objekte prema stvarnim 

potrebama, u skladu s odredbama UPU Vršna zona i posebnim propisima.

U članku 21. (članak 20. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodan je novi 

stavak 12. koji glasi: "Prilikom rekonstrukcije objekta dio smještajnih kapaciteta i ostalih sadržaja 

potrebno je prilagoditi osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, što uključuje i mogućnost 

dogradnje lifta u tu svrhu."

22 5. Traže izgradnju i osiguranje zasnježenja kružne staze za 

nordijsko skijanje minimalne duljine 3000 m uz osiguranje 

traka/utora. Također uz stazu treba osigurati sanitarni čvor za 

OSI i osvijetliti stazu. 

5. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 30.5. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

22 6. Traže da se osigura zasnježenje spojnice Gornja postaja 

gondole i vrh Crvenog spusta, što nam je nužno potrebno za 

OSI.

6. Primjedba se prihvaća.     

U članku 14. stavku 10. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodana je nova točka 4. u kojoj se 

navodi da je moguće umjetno zasnježenje dijela prometnice planske oznake PPN, kako bi se 

omogućila komunikacija skijaša (uključujući i skijaše s invaliditetom na monoskiju) od gornje stanice 

kabinske žičare prema površini skijaškog kompleksa, uz obavezu da se u postupku provođenja plana 

projektom osigura nesmetano i sigurno odvijanje prometa svih korisnika prostora.

22 7. Traže da sve pješačke staze predviđene za kretanje OSI 

trebaju imati čvrstu i ravnu podlogu radi mogućnosti kretanja u 

invalidskim kolicima. 

7. Primjedba se djelomično prihvaća.     

Popločenje svih pješačkih staza na području obuhvata UPU Vršna zona definirano je u skladu sa 

odredbama plana šireg područja - Prostornog plana Parka prirode Medvednica i uvjetima zaštite 

prirode tako da je javne putove i staze na području obuhvata UPU Vršna zona potrebno planirati 

isključivo kao prirodne neasfaltirane putove, bez popločavanja, asfaltiranja i sl. 

No, točka 5.1. "Uvjeti gradnje prometne mreže, Javni putovi i staze (PP1-8)" članak 32. (članak 31. iz 

Prijedloga plana) stavak 2. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dopunjen je na način da je za 

pješački put PP1 - vršnu pješačku stazu - šetnicu za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, 

navedeno da je potrebno osigurati čvrstu i ravnu podlogu kako bi se omogućilo kretanje u invalidskim 

kolicima. 

Također, u članku 14. stavak 9. dopunjena je točka 2. na način da se od zgrade unutar zone gradnje 

"A" mora predvidjeti pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na pješačku 

prometnicu s mogućnošću prolaska interventnih i dostavnih vozila, planske oznake PPN  u smjeru 

prema području susjednog UPU Skijaški kompleks.

22 8. Traže da se objekt Snježna kraljica spoji zasnježenom 

skijaškom stazom sa Bijelim spustom. 

8. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 30.8. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

23 378-17-185 350-02/14-01/2 5.4.2017. Zagorski vodovod 

d.o.o.

Ulica Ksavera 

Šandora Gjalskog 1

49210 Zabok

Navode da se područje obuhvata plana nalazi izvan 

distribucijskog područja Zagorskog vodovoda d.o.o. te da na tom 

prostoru nemaju svojih objekata. 

Nema primjedbi.
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24 366-17-186 350-02/14-01/2 5.4.2017. Pravobranitelj za 

osobe s 

invaliditetom

Savska cesta 41/3

10000 Zagreb

1. Područje Brijest /Krumpirište 

Navode da je na rubu Krumpirišta, prostora za trening i 

natjecanja postavljen montažni objekt Skijaškog kluba osoba s 

invaliditetom "Monoski" Zagreb koji koriste i skijaši s invaliditetom 

iz drugih klubova, ali i skijaši bez invaliditeta. Objekt koriste i 

paraolimpijska reprezentacija RH za pripreme i natjecanja, ali i 

druge osobe s invaliditetom, a kupljen je uz pomoć Grada 

Zagreba, a uređen donacijama građana i roditelja osoba s 

invaliditetom. Obzirom da je prema postojećem planu ovaj objekt 

predviđen za rušenje da bi se osigurao prostor za izgradnju 

ugostiteljskog objekta, takvim bi se rješenjem onemogućio 

pristup Krumpirištu, a time bi osobe s invaliditetom izgubile 

mogućnost za sportsko rekreativne aktivnosti. Stoga preporučuju 

ili da se ovaj objekt izuzme od rušenja, odnosno da se umjesto 

postojećeg montažnog objekta izgradi novi veličine od oko 70 m i 

to po načelu univerzalnog dizajna, odnosno svi prostori 

pristupačni za korištenje i kretanje osoba s invaliditetom 

(uključujući sanitarne čvorove i tuševe, prostore za trening, 

parkirališni prostor za pristup automobilima, postavljanje trajne ili 

montažne vucruce s tanjurićima za edukaciju početnika skijaša s 

invaliditetom, zasnježenje krumpirišta tijekom cijele sezone. 

1. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 31.1. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

24 2. Donja postaja gondole Zagreb - Sljeme omogućiti će 

nesmetan pristup i kretanje za osobe s invaliditetom uključujući 

sanitarne prostore i označena parkirna mjesta. 

2. Primjedba se odnosi na obuhvat GUP-a grada Zagreba.

Primjedba se ne odnosi na područje obuhvata UPU Vršna zona, već na područje Generalnog 

urbanističkog plana grada Zagreba, unutar čijeg se obuhvata nalazi donja stanica žičare za Sljeme.

24 3. Gornja postaja gondole Zagreb - Sljeme uz osiguravanje 

elemenata pristupa ugostiteljskim objektima i parkirališta 

Preporučuju:

- umjesto staze za kretanje osoba s invaliditetom ("gusjenica" 

smjera sjeverna strana) omogućiti lakši pristup glavnoj pješačkoj 

stazi prilagođenoj za osobe s invaliditetom. Planirana spojnica je 

predugačka i prestrma čime je onemogućeno uspinjanje za 

većinu osoba s invaliditetom zbog uspona i dužine iste. Povoljnije 

i trajnije rješenje bilo bi izgradnja dizala na južnoj strani postaje 

gondole - na najbližoj točci prema pješačkoj stazi. 

- na gornjoj stanici gondole i Vidikovca predlažu osigurati prostor 

za ski servis i najam opreme. 

3. Primjedba se prihvaća.    

UPU - om Vršna zona određeni su uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene 

pokretljivosti na način da je navedeno da se prostor vršnog platoa treba urediti tako da sve (javne) 

građevine, javne površine, sredstva javnog prijevoza i javnog komuniciranja budu pristupačne za sve 

građane bez obzira na spol, dob i vrstu dodatne potrebe u kretanju, pri čemu će se primjenjivati propisi, 

normativi i europska iskustva u svrhu otklanjanja postojećih i sprječavanja nastajanja novih 

urbanističko-arhitektonskih barijera.

Nadalje, navodi se da sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera u skladu 

s posebnim propisima, tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva i u 

skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti ("Narodne novine", broj 78/13).

Dio primjedbe koji se odnosi na planiranu stazu (pješački put planske oznake PP2) koja vodi od gornje 

stanice kabinske žičare prema planiranoj vršnoj pješačkoj stazi PP1 - šetnici za osobe s invaliditetom i 

smanjenom pokretljivošću se prihvaća te je navedeni put redefiniran. Pitanje rješavanja pristupa OSI 

unutar same zgrade, odnosno zone gradnje gornje stanice žičare, odredit će se projektom u postupku 

provođenja plana, a prema odredbama UPU Vršna zona i u skladu s posebnim propisima.

Prostor za ski servis će se osigurati u zgradi Vidikovca, te je točka 2.1.1. "Uvjeti uređenja površina i 

smještaja zgrada unutar površine vršnog platoa (R2.11)" članak 14. stavak 3. točka 4.  Odredbi za 

provođenje UPU Vršna zona  dopunjena na način da se uz već navedenu mogućnost smještaja dijela 

sadržaja vezanih uz skijalište (unutar zone gradnje "A") dodaje tekst "ski servisa i sl."

Gornja stanica kabinske žičare isključivo je infrastrukturni objekt u kojem su osim tehničke opreme 

(postrojenja žičare) predviđeni  isključivo prostori za posjetitelje (peron-gat, čekaonica, sustav odlaznih 

i prilaznih koridora i rampi te sanitarni čvorovi). 

24 4. Hotelsko-ugostiteljski objekti 

Traže da se u svim hotelsko-smještajnim i ugostiteljskim 

objektima (postojećima poput Tomislavovog doma i Snježne 

kraljice te ostalim planiranim za adaptaciju ili gradnju) osigura 

pristupačnost za kretanje i boravak osoba s invaliditetom (dizala, 

rampe, dovoljan broj prilagođenih soba za osoba s invaliditetom). 

4. Primjedba se prihvaća.    

U postupku provođenja plana, moguće je  prilagoditi  hotelsko - ugostiteljske objekte prema stvarnim 

potrebama, u skladu s odredbama UPU Vršna zona i posebnim propisima.

U članku 21. (članak 20. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodan je novi 

stavak 12. koji glasi: "Prilikom rekonstrukcije objekta dio smještajnih kapaciteta i ostalih sadržaja 

potrebno je prilagoditi osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, što uključuje i mogućnost 

dogradnje lifta u tu svrhu."
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24 5. Traže izgradnju i osiguranje zasnježene kružne staze za 

nordijsko skijanje minimalne duljine 3000 m uz osiguranje 

trake/utora uz osiguranje prilagođenog sanitarnog čvora

5. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 31.5. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

24 6. Traže osiguranje zasnježenja spojnice Gornja postaja gondole 

i vrh Crvenog spusta, a objekt Snježne kraljice treba spojiti 

zasnježenom skijaškom stazom s Bijelim spustom. 

6. Primjedba se djelomično prihvaća.

U članku 14. stavku 10. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodana je nova točka 4. u kojoj se 

navodi da je moguće umjetno zasnježenje dijela prometnice planske oznake PPN, kako bi se 

omogućila komunikacija skijaša (uključujući i skijaše s invaliditetom na monoskiju) od gornje stanice 

kabinske žičare prema površini skijaškog kompleksa, uz obavezu da se u postupku provođenja plana 

projektom osigura nesmetano i sigurno odvijanje prometa svih korisnika prostora.

Dio primjedbe koji se odnosi na potrebu spajanja objekta Snježna kraljica zasnježenom stazom s 

Bijelim spustom se ne odnosi na područje obuhvata UPU Vršna zona, već na područje obuhvata UPU 

Skijaški kompleks te je odgovor dan u točki 30.6. tablice Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški 

kompleks. 

24 7. Traže da sve pješačke staze predviđene za kretanje OSI 

trebaju imati čvrstu i ravnu podlogu radi mogućnosti kretanja u 

invalidskim kolicima. 

7. Primjedba se djelomično prihvaća.     

Popločenje svih pješačkih staza na području obuhvata UPU Vršna zona definirano je u skladu sa 

odredbama plana šireg područja - Prostornog plana Parka prirode Medvednica i uvjetima zaštite 

prirode tako da je javne putove i staze na području obuhvata UPU Vršna zona potrebno planirati 

isključivo kao prirodne neasfaltirane putove, bez popločavanja, asfaltiranja i sl. 

No, točka 5.1. "Uvjeti gradnje prometne mreže, Javni putovi i staze (PP1-8)" članak 32. (članak 31. iz 

Prijedloga plana) stavak 2. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dopunjen je na način da je za 

pješački put PP1 - vršnu pješačku stazu - šetnicu za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, 

navedeno da je potrebno osigurati čvrstu i ravnu podlogu kako bi se omogućilo kretanje u invalidskim 

kolicima. 

Također, u članku 14. stavak 9. dopunjena je točka 2. na način da se od zgrade unutar zone gradnje 

"A" mora predvidjeti pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na pješačku 

prometnicu s mogućnošću prolaska interventnih i dostavnih vozila, planske oznake PPN  u smjeru 

prema području susjednog UPU Skijaški kompleks.

25 238-17-180 350-02/14-01/2 5.4.2017. Općina Bistra

Načelnik

Bistranska ulica 98

10298 Poljanica 

Bistranska

Navode da je Prostornim planom Općine Bistra planirana trasa 

za izgradnju žičare Gornja Bistra - Sljeme. Trasa je u PPUO 

Bistra označena kao "trasa u istraživanju". U grafičkim prikazima 

UPU "Vršna zona"  trasa žičare Gornja Bistra - Sljeme nije 

naznačena dok se u tekstualnim prilozima tek uzgredno 

spominje. U odredbama za provođenje UPU mogućnost gradnje 

žičare Gornja Bistra - Sljeme se ne spominje a u člancima 8., 

10., 12., 15. te u nazivima poglavlja izričito se navodi da se radi o 

"gornjoj stanici kabinske žičare iz smjera Zagreba".

Traže da se u grafičkim i tekstualnim dijelovima plana naziv 

"gornja stanica kabinske žičare iz smjera Zagreba" zamijeni 

nazivom "gornja stanica kabinske žičare" te u članku 15. izričito i 

nedvojbeno navede da se na prostoru planiranom za gradnju 

gornje stanice kabinske žičare kod izrade projekata mora 

rezervirati i prostor za gradnju gornje stanice kabinske žičare iz 

smjera Bistre te ostvari mogućnost prelaska iz jedne stanice u 

drugu u ravnini (bez korištenja stubišta, liftova itd.). 

Primjedba se ne prihvaća.

Prostornim planom Parka prirode Medvednica ("Narodne novine", br. 89/14) - u nastavku: PPPP 

Medvednica, navedeno je da je detaljnije trase prometnih infrastrukturnih koridora određenih 

predmetnim planom za istraživanje moguće (ne i obavezno) utvrditi urbanističkim planom uređenja 

državne razine, prostornim planovima područne (regionalne) razine i prostornim planovima lokalne 

razine (čl. 71.). Također, u članku 141. PPPP Medvednica navedeno je da je zadatak urbanističkog 

plana uređenja državne razine, među ostalim, i  "istražiti mogućnost povezivanja žičarom s bistranskim 

i stubičkim prostorom". Stoga je Urbanističkim planom uređenja državnog značaja "Vršna zona", 

Medvednica (UPU Vršna zona), rezerviran prostor za žičaru iz smjera Bistre i označen na 

kartografskim prikazima br.1. "Korištenje i namjena površina", br. 2." Prometni sustav"- te br. 4. "Način 

i uvjeti gradnje" kao "prostor rezervacije i istraživanja položaja kabinske žičare iz smjera Bistre".

Nadalje, slijedom prihvaćene primjedbe Grada Zagreba, Gradskog ureda za prostorno uređenje, 

izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, redefinirana je zona gradnje gornje stanice 

kabinske žičare iz smjera Zagreba, odnosno razdvojena je zona gradnje gornje stanice kabinske žičare 

iz smjera Zagreba od prostora rezervacije i istraživanja položaja kabinske žičare iz smjera Bistre, koji je 

prikazan na svim kartografskim prikazima grafičkog dijela UPU Vršna zona.

U članku 15. stavak 3. točka 3. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona izmjenjen je i dopunjen tekst 

koji se odnosi na kabinsku žičaru iz smjera Bistre te glasi:

"3. Prilikom projektiranja gornje stanice žičare iz smjera Zagreba potrebno je voditi računa da se unutar  

susjednog prostora rezervacije i istraživanja položaja gornje stanice kabinske žičare iz smjera Bistre, 

može smjestiti gornja stanica navedene žičare, a koja sa gornjom stanicom kabinske žičare iz smjera 

Zagreba može eventualno dijeliti zajednički prostor za posjetitelje i druge sadržaje."  
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26 2. Donja postaja gondole Zagreb-Sljeme. 

Traže da se osigura neometan pristup, parkirna mjesta te  

sanitarni čvorovi za OSI. 

2. Primjedba se odnosi na obuhvat GUP-a grada Zagreba.

Primjedba se ne odnosi na područje obuhvata UPU Vršna zona, već na područje Generalnog 

urbanističkog plana grada Zagreba, unutar čijeg se obuhvata nalazi donja stanica žičare za Sljeme.

26 3. Gonja postaja gondole Zagreb-Sljeme. 

Traže da se osigura neometan pristup OSI, sanitarni čvorovi za 

OSI, da se ugostiteljske objekte prilagodi OSI.

Umjesto staze za kretanje OSI ("gusjenica" usmjerena prema 

sjevernoj strani) traže da se omogući lakši i jednostavniji pristup 

glavnoj pješačkoj stazi prilagođenoj i OSI. Planirana spojnica je 

predugačka i prestrma za OSI, jer dok bi spuštanje stazom još 

donekle za neke skupine OSI bilo moguće, uspinjanje je skoro 

nemoguće za većinu, ne zbog uspona već zbog dužine i uspona 

iste. Stoga predlažu izgradnju dizala na južnoj strani postaje 

gondole, na najbližoj točci prema pješačkoj stazi. 

Na gornjoj stanici gondole i Vidikovca traže da se osigura prostor 

za ski servis i najam kako bi se omogućilo pravovremeno 

servisiranje i najam opreme. 

3. Primjedba se  prihvaća.    

UPU - om Vršna zona određeni su uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene 

pokretljivosti na način da je navedeno da se prostor vršnog platoa treba urediti tako da sve (javne) 

građevine, javne površine, sredstva javnog prijevoza i javnog komuniciranja budu pristupačne za sve 

građane bez obzira na spol, dob i vrstu dodatne potrebe u kretanju, pri čemu će se primjenjivati propisi, 

normativi i europska iskustva u svrhu otklanjanja postojećih i sprječavanja nastajanja novih 

urbanističko-arhitektonskih barijera.

Nadalje, navodi se da sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera u skladu 

s posebnim propisima, tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva i u 

skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti ("Narodne novine", broj 78/13).

Dio primjedbe koji se odnosi na planiranu stazu (pješački put planske oznake PP2) koja vodi od gornje 

stanice kabinske žičare prema planiranoj vršnoj pješačkoj stazi PP1 - šetnici za osobe s invaliditetom i 

smanjenom pokretljivošću se prihvaća te je navedeni put redefiniran. Pitanje rješavanja pristupa OSI 

unutar same zgrade, odnosno zone gradnje gornje stanice žičare, odredit će se projektom u postupku 

provođenja plana, a prema odredbama UPU Vršna zona i u skladu s posebnim propisima.

Prostor za ski servis će se osigurati u zgradi Vidikovca, te je točka 2.1.1. "Uvjeti uređenja površina i 

smještaja zgrada unutar površine vršnog platoa (R2.11)" članak 14. stavak 3. točka 4.  Odredbi za 

provođenje UPU Vršna zona  dopunjena na način da se uz već navedenu mogućnost smještaja dijela 

sadržaja vezanih uz skijalište (unutar zone gradnje "A") dodaje tekst "ski servisa i sl."

Gornja stanica kabinske žičare isključivo je infrastrukturni objekt u kojem su osim tehničke opreme 

(postrojenja žičare) predviđeni  isključivo prostori za posjetitelje (peron-gat, čekaonica, sustav odlaznih 

i prilaznih koridora i rampi te sanitarni čvorovi). 

26 366-17-181 350-02/14-01/2 5.4.2017. Zagrebački sportski 

savez osoba s 

invaliditetom

Savska 137

10000 Zagreb

1. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 27.1. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

1. Područje Brijest/Krumpirište.   

Navode da je postojeće stanje na Krumpirištu takvo da se uz rub 

livade nalazi montažni objekt/baraka u vlasništvu Skijaškog kluba 

za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu OSI) Monoski Zagreb. 

Objekt se koristi tijekom cijele godine, a napose u zimskom 

periodu kada se njime služe OSI iz navedenog kluba kao i 

Skijaškog kluba za OSI Sljeme i Skijaškog kluba za OSI 

Zaprešić, paraolimpijska reprezentacija RH prilikom treninga na 

Sljemenu, kao i sve druge OSI pri organizaciji raznih oblika 

druženja i sportskih manifestacija. Napominju da su sredstva za 

kupnju objekta dobivena od Grada Zagreba, a uređenje objekta  

omogućeno je donacijama hrvatskih tvrtki i velikim zalaganjem 

roditelja OSI. Prema postojećem planu predmetni objekt je 

predviđen za rušenje kako bi se osiguralo mjesto za građenje 

ugostiteljskog objekta. Na takvu vrstu rješenja ne pristaju jer u 

tom slučaju im se onemogućava pristup i boravak na 

Krumpirištu, te vezano na to osnovna djelatnost, skijanje OSI i 

sve druge sportsko-rekreativne aktivnosti. Stoga predlažu da se 

njihov objekt izostavi iz rušenja, ili da im se kao zamjena izgradi 

novi objekt. Minimalna kvadratura potrebna za rad, s obzirom na 

uvijek veći broj OSI je 70 m2. Također, traže da se 

osigura pristup automobilima i parking za OSI, osiguraju sanitarni 

čvorovi za OSI te omogući postavljanje trajne ili montažne 

vučnice s tanjurićima za edukaciju skijaša OSI početnika, kao i 

zasnježenje Krumpirišta radi neometanog rada tijekom cijele 

sezone, čime će biti osigurana kompletna škola skijanja za OSI, 

kao i trenažni proces. 
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26 4. Prilagodba hotelsko-ugostiteljskih objekata. 

Navode da je bitno osigurati dovoljan broj soba za OSI u 

invalidskim kolicima, i to poglavito u Tomislavovom domu i 

Snježnoj kraljici, po mogućnosti i u drugim objektima koju su 

planirani za gradnju ili uređenje. To podrazumijeva pristupačnost, 

dizalo u objektu, sanitarni čvor prema standardizaciji za OSI i 

dovoljno široka vrata na svim prostorijama. Ovakvih soba treba 

biti minimalno 15, idealno u Tomislavovom domu. Sve ovo je 

potrebno jer se do sada pokazalo da postojeći kapaciteti uopće 

ne zadovoljavaju.

4. Primjedba se prihvaća.    

U postupku provođenja plana, moguće je  prilagoditi  hotelsko - ugostiteljske objekte prema stvarnim 

potrebama, u skladu s odredbama UPU Vršna zona i posebnim propisima.

U članku 21. (članak 20. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodan je novi 

stavak 12. koji glasi: "Prilikom rekonstrukcije objekta dio smještajnih kapaciteta i ostalih sadržaja 

potrebno je prilagoditi osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, što uključuje i mogućnost 

dogradnje lifta u tu svrhu."

26 5. Traže izgradnju i osiguranje zasnježenja kružne staze za 

nordijsko skijanje minimalne duljine 3000 m uz osiguranje 

traka/utora. Također uz stazu treba osigurati sanitarni čvor za 

OSI i osvijetliti stazu. 

5. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 27.5. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

26 6. Traže da se osigura zasnježenje spojnice Gornja postaja 

gondole i vrh Crvenog spusta, što nam je nužno potrebno za 

OSI.

6. Primjedba se prihvaća.    

U članku 14. stavku 10. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodana je nova točka 4. u kojoj se 

navodi da je moguće umjetno zasnježenje dijela prometnice planske oznake PPN, kako bi se 

omogućila komunikacija skijaša (uključujući i skijaše s invaliditetom na monoskiju) od gornje stanice 

kabinske žičare prema površini skijaškog kompleksa, uz obavezu da se u postupku provođenja plana 

projektom osigura nesmetano i sigurno odvijanje prometa svih korisnika prostora.

26 7. Traže da sve pješačke staze predviđene za kretanje OSI 

trebaju imati čvrstu i ravnu podlogu radi mogućnosti kretanja u 

invalidskim kolicima. 

7. Primjedba se djelomično prihvaća.    

Popločenje svih pješačkih staza na području obuhvata UPU Vršna zona definirano je u skladu sa 

odredbama plana šireg područja - Prostornog plana Parka prirode Medvednica i uvjetima zaštite 

prirode tako da je javne putove i staze na području obuhvata UPU Vršna zona potrebno planirati 

isključivo kao prirodne neasfaltirane putove, bez popločavanja, asfaltiranja i sl. 

No, točka 5.1. "Uvjeti gradnje prometne mreže, Javni putovi i staze (PP1-8)" članak 32. (članak 31. iz 

Prijedloga plana) stavak 2. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dopunjen je na način da je za 

pješački put PP1 - vršnu pješačku stazu - šetnicu za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, 

navedeno da je potrebno osigurati čvrstu i ravnu podlogu kako bi se omogućilo kretanje u invalidskim 

kolicima. 

Također, u članku 14. stavak 9. dopunjena je točka 2. na način da se od zgrade unutar zone gradnje 

"A" mora predvidjeti pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na pješačku 

prometnicu s mogućnošću prolaska interventnih i dostavnih vozila, planske oznake PPN  u smjeru 

prema području susjednog UPU Skijaški kompleks.

26 8. Traže da se objekt Snježna kraljica spoji zasnježenom 

skijaškom stazom sa Bijelim spustom. 

8. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 27.8. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks. 

1.Predlažu da se ponovo razmotri i usvoji primjedba koja se 

odnosi na sadašnji članak 15. stavak 3. točka 3. na način da se 

iza teksta "koje eventualno mogu dijeliti zajednički prostor za 

posjetitelje" doda tekst "i druge sadržaje". Ukoliko se odredba ne 

izmijeni na taj način ograničiti će se planiranje objedinjavanja 

ostalih sadržaja dviju žičara koje je eventualno moguće objediniti 

u istoj građevini, a u svrhu racionalizacije zaposjedanja površina 

na području Vršne zone te očuvanja šumske vegetacije na 

području Vršne zone. 

1. Primjedba se prihvaća.    

Slijedom druge prihvaćene primjedbe, ugrađeno u članak 15. stavak 3. točka 3. Odredbi za provođenje 

UPU Vršna zona na način: "Prilikom projektiranja gornje stanice žičare iz smjera Zagreba potrebno je 

voditi računa da se unutar susjednog prostora rezervacije i istraživanja položaja gornje stanice 

kabinske žičare iz smjera Bistre, može smjestiti gornja stanica navedene žičare, a koja sa gornjom 

stanicom kabinske žičare iz smjera Zagreba može  dijeliti zajednički prostor za posjetitelje i druge 

sadržaje".

27 517-17-187 350-02/14-01/2 5.4.2017. Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike

Radnička cesta 80

10000 Zagreb
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27 2. Vezano uz članak 20. stavak 3. odnosno 4. ponovo ističu 

potrebu preispitivanja potrebe i opravdanosti za planiranje 

gradnje aneksa Tomislavovog doma - trodjelne polivalentne 

dvorane za visinske pripreme sportaša. Smatraju da je planirana 

tlocrtna površina, sa tri podzemne potpuno ili djelomično 

ukopane etaže značajno prevelika u odnosu na konfiguraciju 

terena, potrebu uklanjanja šumske vegetacije koja ujedno ima 

zaštitnu ulogu vezano uz eroziju, u odnosu na gabarite hotela 

Tomislavov dom, a i u odnosu na kapacitet hotela Tomislavov 

dom (42 sobe). Predlažu da se površina i kapacitet aneksa 

dvorane prilagodi stvarnim potrebama i mogućnostima. 

2. Primjedba se prihvaća.   

Radi bolje zaštite vizualnog idetiteta prostora prihvaća se prijedlog smanjenja tlocrtne površine 

sportske dvorane, te je u članku 21. (članak 20. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna 

zona u stavku 3. brisana riječ "trodjelna", a u stavku 4. točka 3. izmjenjena je na način 

da površina sportske dvorane može iznositi najviše 1.000 m2 (prije 1.800m2) sa najviše dvije  (prije tri) 

podzemne (potpuno ili djelomično ukopane) etaže te uređenom krovnom terasom (sunčalište, klizalište 

i sl.).

Sukladno primjedbi izmijenjen je i kartografski prikaz br. 4. "Način i uvjeti gradnje".

28 378-17-188 350-02/14-01/2 6.4.2017. Javna ustanova 

Park prirode 

Medvednica

Bliznec 70

10000 Zagreb

1. U članku 21. stavku 5. Odredbi za provođenje omogućava se 

izgradnja nadstrešnice na prostoru livade uz hotel Tomislavov 

dom maksimalne tlocrtne površine od 15 m2 i maksimalne visine 

4,5 rn, a sa funkcijom priprave i prodaje namirnica i pića. 

Smatraju da je obzirom na blizinu ugostiteljskog objekta te 

sveopću preopterećenost sadržajem prostora ovog Urbanističkog 

plana potrebno izostaviti tu odredbu odnosno ne dozvoliti 

postavljanje bilo kakvog oblika nadstrešnice, montažnog objekta 

ili slično u funkciji prodaje namirnica i pića. 

1. Primjedba se  prihvaća.    

U članku 22. (članak 21. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona brisan je stavak 

5.

28 2.  Člankom 33. stavkom 4. Odredbi prostor koridora kabinske 

žičare iz Zagreba predviđen je kao površina za terenski (brdski, 

MTB) biciklizam. Podsjećaju da koridor žičare presijecaju 

planinarski putevi te dopuštanje brdskog biciklizma koridorom 

žičare otvara mogućnost realne opasnosti za sve posjetitelje 

odnosno planinare koji se kreću planinarskim stazama koje 

presijecaju koridor žičare. Smatraju da je potrebno propisati kroz 

Odredbe strogu obavezu označavanja takvih križanja 

planinarskih staza i koridora žičare znakovima upozorenja. 

2. Primjedba se ne prihvaća.   

Unutar obuhvata UPU Vršna zona ne postoje križanja planinarkih putova i koridora kabinske žičare iz 

smjera Zagreba, koji je predviđen kao površina za terenski (brdski, MTB) biciklizam. 

No, s obzirom da izvan područja obuhvata UPU Vršna zona postoje križanja planinarskih staza sa 

površinom koridora žičare, tj  brdske biciklističke staže, moguće je kroz Plan upravljanja Parka prirode 

Medvednica regulirati navedenu problematiku te postaviti znakove upozorenja.

3. Primjedba se prihvaća.    

Članak 28. (članak 27. iz Prijedloga plana) stavak 3. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dopunjen 

je traženim tekstom te rečenicom koja glasi: "Kretanje korisnika ostalim pješačkim putovima na 

području obuhvata UPU Vršna zona odredit će se režimima korištenja sukladno posebnim propisima".

Vezano na napomenu, sukladno posebnom zakonu nositelj izrade prije donošenja UPU Vršna zona 

zatražit će potrebna mišljenja.

U postupku izrade UPU Vršna zona proveden je postupak Strateške procjene utjecaja plana na okoliš, 

a mjere zaštite ugrađene su u plan. U sklopu Strateške procjene utjecaja plana na okoliš proveden je i 

postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te su u UPU Vršna zona ugrađene mjere 

ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže.

27 3. U članku 27. stavku 3. umjesto riječi "i djelatnicima skijališta" 

treba navesti riječi  "djelatnicima skijališta i djelatnicima Javne 

ustanove "Park prirode Medvednica". 

Napominju:  sukladno članku 22. stavku 2. Zakona o zaštiti 

prirode prostorni planovi koji obuhvaćaju zaštićeno područje ili 

čija provedba može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve 

očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže donose se uz 

prethodno mišljenje Ministarstva te je potrebno ishoditi i mišljenja 

o prihvatljivosti plana za ekološku mrežu sukladno članku 50. 

Zakona o zaštiti prirode
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28 3.  Člankom 20. omogućuje se rekonstrukcija hotela Tomislavov 

dom uz mogućnost nove izgradnje u vidu trodijelne polivalentne 

dvorane sa najviše tri djelomično ukopane ili ukopane podzemne 

etaže. Potrebno je smanjiti tlocrtnu površinu aneksa hotela 

Tomislavov dom. Zbog potrebe očuvanja šume i vizure na 

zgradu hotela, polivalentnu dvoranu smjestiti ispod terase hotela 

uz povećanje površine terase na način da zadovoljava potrebe 

smještaja dvorane. Napominju da je sukladno odredbama 

Prostornog plana Parka prirode Medvednica propisano da treba 

zabraniti izgradnju sportskih građevina izvan zone naselja. 

Sukladno navedenom upitno je da li je moguće planirati aneks 

hotela koji predstavlja dvoranu budući da se ne radi o zoni 

naselja. 

3. Primjedba se prihvaća.

UPU - om Vršna zona unutar površine hotela Tomislavov dom moguća je rekonstrukcija postojeće 

zgrade hotela te dogradnja pratećih sadržaja hotela sjeverno od postojeće zgrade hotela s ciljem 

osuvremenjavanja i profiliranja hotelsko-ugostiteljske ponude postojećeg hotela. Predviđena dogradnja  

nije u suprotnosti s odredbama Prostornog plana Parka prirode Medvednice, jer se hotel Tomislavov 

dom nalazi unutar područja odmora i rekreacije (R 2.3.) Sljeme III., za koje je čl. 54. navedeno da je 

"rekonstrukcija postojećih i gradnja novih građevina moguća na područjima za koja je obavezna izrada 

urbanističkog plana uređenja državne razine".

Radi bolje zaštite vizualnog idetiteta prostora prihvaća se prijedlog smanjenja tlocrtne površine 

sportske dvorane, te je u članku 21. (članak 20. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna 

zona u stavku 3. brisana riječ "trodjelna", a u stavku 4. točka 3. izmjenjena je na način 

da površina sportske dvorane može iznositi najviše 1.000 m2 (prije 1.800m2) sa najviše dvije (prije tri) 

podzemne (potpuno ili djelomično ukopane) etaže te uređenom krovnom terasom (sunčalište, klizalište 

i sl.).

Sukladno primjedbi izmijenjen je i kartografski prikaz br. 4. "Način i uvjeti gradnje".

Dio primjedbe kojim se traži da se polivalentna dvorana smjesti ispod terase hotela nije moguće 

prihvatiti zbog kondstruktivnih i prostornih ograničenja.

28 4.  Potrebno je razmotriti planiranje nove vodospreme i 

opskrbnog cjevovoda obzirom da bi daljnje crpljenje vode iz 

novih izvora ili vodotoka ugrozilo hidrološki režim Medvednice. 

4. Primjedba se djelomično prihvaća. 

Unutar obuhvata UPU Vršna zona postojeća vodosprema će se  zadržati u funkciji, a za planirane 

sadržaje predviđena je gradnja nove vodospreme unutar obuhvata susjednog UPU Skijaški kompleks.

28 5.  Za sve građevine koje se planiraju ukloniti potrebno je u 

Odredbama propisati obaveznu biološku sanaciju tog prostora. 

Također je potrebno propisati minimalno 30% površine unutar 

površine vršnog platoa koje su hortikulturno uređene odnosno na 

kojima je sačuvana prirodna vegetacija (šuma). 

5. Primjedba se djelomično prihvaća.  

Dio primjedbe koji se odnosi na propisivanje biološke sanacije se prihvaća, te je navedeno ugrađeno u 

članak 14. stavak 12. točka 2. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona.

Dio primjedbe koji se odnosi na propisivanje određenog minimalnog postotaka površine vršnog platoa 

se ne prihvaća stoga što je obuhvat zahvata vršnog platoa planski određen na način da podrazumijeva 

najužu površinu na kojoj se i danas nalaze zgrade, a parterne površine su pretežito popločene. Unutar 

tog su prostora određene zone gradnje na kojima se planira gradnja novih zgrada te prenamjena i 

preraspodjela postojećih sadržaja, s ciljem realizacije novog, artikuliranog prostora vrha/vidikovca. 

Planom je definirano da je posebnu pozornost potrebno posvetiti uređenju parternih površina kako bi 

se kvalitetno povezali svi planirani sadržaji vršnog platoa, a pri izboru materijala potrebno je voditi 

računa o ambijentalnim karakteristikama vršnog područja. Također je propisano da za hortikulturno 

uređenje i sanaciju vegetacije obavezno treba koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće elemente 

autohtone flore treba sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje.

28 6.  Pješački prilaz prilagođen osobama sa invaliditetom može se 

izgraditi samo ukoliko se realizira i trasa kabinske žičare iz 

Bistre, a koja je trenutno u istraživanju. 

6. Primjedba se prihvaća.

Redefinirana je zona gradnje kabinske žičare iz smjera Zagreba kao i pješački put planske oznake PP2 

koji vodi od navedene zone gradnje gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba prema planiranoj 

vršnoj pješačkoj stazi - šetnici za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.
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29 2. Donja postaja gondole Zagreb-Sljeme. 

Traže da se osigura neometan pristup, parkirna mjesta te  

sanitarni čvorovi za OSI. 

2. Primjedba se odnosi na obuhvat GUP-a grada Zagreba.

Primjedba se ne odnosi na područje obuhvata UPU Vršna zona, već na područje Generalnog 

urbanističkog plana grada Zagreba, unutar čijeg se obuhvata nalazi donja stanica žičare za Sljeme.

29 3. Gonja postaja gondole Zagreb-Sljeme. 

Traže da se osigura neometan pristup OSI, sanitarni čvorovi za 

OSI, da se ugostiteljske objekte prilagodi OSI.

Umjesto staze za kretanje OSI ("gusjenica" usmjerena prema 

sjevernoj strani) traže da se omogući lakši i jednostavniji pristup 

glavnoj pješačkoj stazi prilagođenoj i OSI. Planirana spojnica je 

predugačka i prestrma za OSI, jer dok bi spuštanje stazom još 

donekle za neke skupine OSI bilo moguće, uspinjanje je skoro 

nemoguće za većinu, ne zbog uspona već zbog dužine i uspona 

iste. Stoga predlažu izgradnju dizala na južnoj strani postaje 

gondole, na najbližoj točci prema pješačkoj stazi. 

Na gornjoj stanici gondole i Vidikovca traže da se osigura prostor 

za ski servis i najam kako bi se omogućilo pravovremeno 

servisiranje i najam opreme. 

3. Primjedba se prihvaća.  

UPU - om Vršna zona određeni su uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene 

pokretljivosti na način da je navedeno da se prostor vršnog platoa treba urediti tako da sve (javne) 

građevine, javne površine, sredstva javnog prijevoza i javnog komuniciranja budu pristupačne za sve 

građane bez obzira na spol, dob i vrstu dodatne potrebe u kretanju, pri čemu će se primjenjivati propisi, 

normativi i europska iskustva u svrhu otklanjanja postojećih i sprječavanja nastajanja novih 

urbanističko-arhitektonskih barijera.

Nadalje, navodi se da sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera u skladu 

s posebnim propisima, tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva i u 

skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti ("Narodne novine", broj 78/13).

Dio primjedbe koji se odnosi na planiranu stazu (pješački put planske oznake PP2) koja vodi od gornje 

stanice kabinske žičare prema planiranoj vršnoj pješačkoj stazi PP1 - šetnici za osobe s invaliditetom i 

smanjenom pokretljivošću se prihvaća te je navedeni put redefiniran. Pitanje rješavanja pristupa OSI 

unutar same zgrade, odnosno zone gradnje gornje stanice žičare, odredit će se projektom u postupku 

provođenja plana, a prema odredbama UPU Vršna zona i u skladu s posebnim propisima.

Prostor za ski servis će se osigurati u zgradi Vidikovca, te je točka 2.1.1. "Uvjeti uređenja površina i 

smještaja zgrada unutar površine vršnog platoa (R2.11)" članak 14. stavak 3. točka 4.  Odredbi za 

provođenje UPU Vršna zona  dopunjena na način da se uz već navedenu mogućnost smještaja dijela 

sadržaja vezanih uz skijalište (unutar zone gradnje "A") dodaje tekst "ski servisa i sl."

Gornja stanica kabinske žičare isključivo je infrastrukturni objekt u kojem su osim tehničke opreme 

(postrojenja žičare) predviđeni  isključivo prostori za posjetitelje (peron-gat, čekaonica, sustav odlaznih 

i prilaznih koridora i rampi te sanitarni čvorovi). 

29 366-17-179 350-02/14-01/2 5.4.2017. Skijaški klub za 

osobe s 

invaliditetom 

"Sljeme"

Šetalište 150. 

brigade 3

10000 Zagreb

1. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 26.1. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

1. Područje Brijest/Krumpirište.   

Navode da je postojeće stanje na Krumpirištu takvo da se uz rub 

livade nalazi montažni objekt/baraka u vlasništvu Skijaškog kluba 

za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu OSI) Monoski Zagreb. 

Objekt se koristi tijekom cijele godine, a napose u zimskom 

periodu kada se njime služe OSI iz navedenog kluba kao i 

Skijaškog kluba za OSI Sljeme i Skijaškog kluba za OSI 

Zaprešić, paraolimpijska reprezentacija RH prilikom treninga na 

Sljemenu, kao i sve druge OSI pri organizaciji raznih oblika 

druženja i sportskih manifestacija. Napominju da su sredstva za 

kupnju objekta dobivena od Grada Zagreba, a uređenje objekta  

omogućeno je donacijama hrvatskih tvrtki i velikim zalaganjem 

roditelja OSI. Prema postojećem planu predmetni objekt je 

predviđen za rušenje kako bi se osiguralo mjesto za građenje 

ugostiteljskog objekta. Na takvu vrstu rješenja ne pristaju jer u 

tom slučaju im se onemogućava pristup i boravak na 

Krumpirištu, te vezano na to osnovna djelatnost, skijanje OSI i 

sve druge sportsko-rekreativne aktivnosti. Stoga predlažu da se 

njihov objekt izostavi iz rušenja, ili da im se kao zamjena izgradi 

novi objekt. Minimalna kvadratura potrebna za rad, s obzirom na 

uvijek veći broj OSI je 70 m2. Također, traže da se 

osigura pristup automobilima i parking za OSI, osiguraju sanitarni 

čvorovi za OSI te omogući postavljanje trajne ili montažne 

vučnice s tanjurićima za edukaciju skijaša OSI početnika, kao i 

zasnježenje Krumpirišta radi neometanog rada tijekom cijele 

sezone, čime će biti osigurana kompletna škola skijanja za OSI, 

kao i trenažni proces. 
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29 4. Prilagodba hotelsko-ugostiteljskih objekata. 

Navode da je bitno osigurati dovoljan broj soba za OSI u 

invalidskim kolicima, i to poglavito u Tomislavovom domu i 

Snježnoj kraljici, po mogućnosti i u drugim objektima koju su 

planirani za gradnju ili uređenje. To podrazumijeva pristupačnost, 

dizalo u objektu, sanitarni čvor prema standardizaciji za OSI i 

dovoljno široka vrata na svim prostorijama. Ovakvih soba treba 

biti minimalno 15, idealno u Tomislavovom domu. Sve ovo je 

potrebno jer se do sada pokazalo da postojeći kapaciteti uopće 

ne zadovoljavaju.

4. Primjedba se prihvaća.    

U postupku provođenja plana, moguće je  prilagoditi  hotelsko - ugostiteljske objekte prema stvarnim 

potrebama, u skladu s odredbama UPU Vršna zona i posebnim propisima.

U članku 21. (članak 20. iz Prijedloga plana) Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodan je novi 

stavak 12. koji glasi: "Prilikom rekonstrukcije objekta dio smještajnih kapaciteta i ostalih sadržaja 

potrebno je prilagoditi osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, što uključuje i mogućnost 

dogradnje lifta u tu svrhu."

29 5. Traže izgradnju i osiguranje zasnježenja kružne staze za 

nordijsko skijanje minimalne duljine 3000 m uz osiguranje 

traka/utora. Također uz stazu treba osigurati sanitarni čvor za 

OSI i osvijetliti stazu. 

5. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 26.5. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

29 6. Traže da se osigura zasnježenje spojnice Gornja postaja 

gondole i vrh Crvenog spusta, što im je nužno potrebno za OSI.

6. Primjedba se prihvaća.  

U članku 14. stavku 10. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dodana je nova točka 4. u kojoj se 

navodi da je moguće umjetno zasnježenje dijela prometnice planske oznake PPN, kako bi se 

omogućila komunikacija skijaša (uključujući i skijaše s invaliditetom na monoskiju) od gornje stanice 

kabinske žičare prema površini skijaškog kompleksa, uz obavezu da se u postupku provođenja plana 

projektom osigura nesmetano i sigurno odvijanje prometa svih korisnika prostora.

29 7. Traže da sve pješačke staze predviđene za kretanje OSI 

trebaju imati čvrstu i ravnu podlogu radi mogućnosti kretanja u 

invalidskim kolicima. 

7. Primjedba se djelomično prihvaća.     

Popločenje svih pješačkih staza na području obuhvata UPU Vršna zona definirano je u skladu sa 

odredbama plana šireg područja - Prostornog plana Parka prirode Medvednica i uvjetima zaštite 

prirode tako da je javne putove i staze na području obuhvata UPU Vršna zona potrebno planirati 

isključivo kao prirodne neasfaltirane putove, bez popločavanja, asfaltiranja i sl. 

No, točka 5.1. "Uvjeti gradnje prometne mreže, Javni putovi i staze (PP1-8)" članak 32. (članak 31. iz 

Prijedloga plana) stavak 2. Odredbi za provođenje UPU Vršna zona dopunjen je na način da je za 

pješački put PP1 - vršnu pješačku stazu - šetnicu za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, 

navedeno da je potrebno osigurati čvrstu i ravnu podlogu kako bi se omogućilo kretanje u invalidskim 

kolicima. 

Također, u članku 14. stavak 9. dopunjena je točka 2. na način da se od zgrade unutar zone gradnje 

"A" mora predvidjeti pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na pješačku 

prometnicu s mogućnošću prolaska interventnih i dostavnih vozila, planske oznake PPN  u smjeru 

prema području susjednog UPU Skijaški kompleks.

29 8. Traže da se objekt Snježna kraljica spoji zasnježenom 

skijaškom stazom sa Bijelim spustom. 

8. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 25.8. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.
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31 15-17-162 350-02/14-01/2 22.3.2017. Biciklistički klub 

"Opušteno"

Pirovec Gornji 54

10000 Zagreb

1.  Predlažu da se bicikliste uvrsti među glavne korisnike žičare. 

Žičare se koriste za prijevoz biciklista u biciklističke parkove u 

kojima biciklisti provode više sati te ponavljaju velik broj 

spusteva. Mnogobrojna skijališta u susjednim zemljama 

ostvaruju prihod i u ljetnoj sezoni kroz prodaju dnevnih, 

mjesečnih i sezonskih biciklističkih karata za ulaz u žičaru, čime 

se maksimizira iskoristivost infrastrukture i ostvaruje većina 

prihoda žičare izvan zimske sezone.

1. Primjedba se prihvaća.  

Iako se u Tekstualnom dijelu plana, Odredbama za provođenje ne navode korisnici žičare, u 

Obrazloženju je dopunjen shematski prikaz korisnika žičare na način da su u osnovne korisnike dodani 

i biciklisti.

31 2.  Navode da je potrebno spojiti koridor vršne zone sa 

postojećom brdsko-biciklističkom stazom (koja trenutno 

predstavlja jedinu biciklističku stazu koja spaja vrh Medvednice i 

grad Zagreb) i potencijalnom novom stazom koja bi spajala 

gornju i donju stanicu žičare i koja je prijeko potrebna za 

realizaciju biciklističkog parka na Medvednici. Njihov je prijedlog 

da se spoj u obliku uske zemljane biciklističke staze nalazi 

između "Informacijsko edukacijskog punkta" (stara gornja stanica 

žičare) i ulaza u postojeću "enduro" brdsko biciklističku stazu.

2. Već ugrađeno u plan.

Predmetni spoj već je ugrađen u UPU Vršna zona  i označen na kartografskim prikazima br. 2.a 

"Prometna, komunalna i ulična infrastrukturna mreža, Prometni sustav" i br. 4. "Način i uvjeti gradnje".

Biciklističke staze i režim njihovog korištenja na području Medvednice određeni su Prostornim planom 

Parka prirode Medvednica.

31 3.  Predlažu da ako se namjerava realizirati projekt "ljetnog 

sanjkanja", a za koji se planira u funkciju staviti postojeća 

sjedežnica, uvrste u plan 4-5 brdsko-biciklističkih staza za spust 

koje se mogu nalaziti u šumama oko skijaških staza i koje bi 

omogućile biciklistima cjelodnevno spuštanje sa prijevozom 

putem sjedežnice.

3. Primjedba se ne prihvaća.

UPU-om Vršna zona je biciklistički promet planiran isključivo na pješačkim putevima koji su Prostornim 

planom Parka prirode Medvednica predviđeni kao biciklističke staze, dok se na ostalim putovima 

unutar područja obuhvata UPU Vršna zona izostavila mogućnost odvijanja biciklističkog prometa, 

uključujući i uspon.

Staza za brdski biciklizam definirana je UPU-om Vršna zona isključivo unutar koridora kabinske žičare 

iz smjera Zagreba.

32 378-17-192 350-02/14-01/2 10.4.2017. Gradska plinara 

Zagreb d.o.o.

Radnička cesta 1

10000 Zagreb

Navode da Gradska plinara Zagreb d.o.o. unutar i u kontaktnoj 

zoni predmetnog plana nema izgrađen niti projektiran plinski 

distribucijski sustav, te nemaju zahtjeve vezane uz izradu plana.

Nema primjedbi.

33 512-17-193 350-02/14-01/2 10.4.2017. Ministarstvo obrane 

Zagreb

Trg kralja Petra 

Krešimira IV br. 1

10000 Zagreb

Navode da nemaju primjedbi vezanih za zaštitu interesa obrane 

na području obuhvata predmetnog plana.

Nema primjedbi.

30 251-17-190 350-02/14-01/2 7.4.2017. Gradski ured za 

prostorno uređenje, 

izgradnju grada, 

graditeljstvo, 

komunalne poslove 

i promet

Trg Stjepana Radića 

1/1

10000 Zagreb

Primjedba se ne prihvaća.  

Planom šireg područja iste razine, Prostornim planom Parka prirode Medvednica (člankom 85. Odluke 

o donošenju), definirano je da je u cilju očuvanja vrijednosti i sanacije ugroženosti vršnog područja 

nužno poduzeti mjeru ograničavanja cestovnog prometa uz zadržavanje postojećeg broja parkirališnih 

mjesta na javnim površinama.

Smatraju da predložena parkirališna mjesta nisu dostatna za 

zadovoljavanje sadržaja u zoni zahvata te da je potrebno 

parkirališne potrebe planirati prema kriterijima iz članka 10. 

stavak 5.1.3. Odluke o donošenju prostornog plana Grada 

Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba br, 8/01, 16/02, 

11/03,2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 24/14, 26/15, 3/16). 

U nastavku citiraju odredbe točke 5.1.3. Parkirališna i garažna 

mjesta. 
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34 383-17-195 350-02/14-01/2 4.4.2017. Planinarsko društvo 

Izletnik

Josipa Sermagea 15

10000 Zagreb

1. Primjedba se ne prihvaća.   

Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica  propisana 

je Prostornim planom Parka prirode Medvednica ("Narodne novine", br. 89/14), a ciljevi i programska 

polazišta utvrđeni su Odlukom o izradi Urbanističkog  plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", 

Medvednica  ("Narodne novine", br. 61/15.)  Također, u UPU Vršna zona ugrađeni su zahtjevi 

javnopravnih tijela sukladno navedenoj Odluci o izradi.

Sadržaj  UPU Vršna zona definiran je Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13)  

i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 

standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine", br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 

i 9/11).

Paralelno sa izradom UPU Vršna zona, sukladno čl. 62. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 

80/13, 153/13 i 78/15), izrađuje se strateška procjena utjecaja predmetnog plana na okoliš, kojom se 

stvara osnova za promicanje održivog razvoja kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša. U okviru 

strateške procjene proveden je i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

Savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš, nakon provedenog 

postupka, a prije upućivanja UPU Vršna zona i strateške studije na javnu raspravu, donijelo je Mišljenje 

da je strateška studija utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja državne razine „Vršna zona“, 

Medvednica, nositelja izrade Plana Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, cjelovita i stručno 

utemeljena.

Stoga nije točna konstatacija da je zanemarena činjenica da je prostor Medvednice zaštićen kao Park 

prirode, dapače, to je bio ulazni podatak za određivanje načina korištenja i uređenja područja unutar 

obuhvata UPU Vršna zona. 

Osim duge povijesti planinarenja na prostoru Medvednice, ne može se zanemariti niti činjenica da je 

prva skijaška žičara na Sljemenu počela s radom 1954.g., te da su skijaške staze također jedan od 

elemenata identiteta Medvednice. Također, područje obuhvata UPU Vršna zona, sukladno odredbama 

Prostornog plana Parka prirode  Medvednica, predstavlja područje odmora i rekreacije sa izgradnjom, 

uz uvjete zaštite prirode koji su proizašli iz Strateške studije utjecaja na okoliš i koji su ugrađeni u plan. 

Smatramo važnim naglasiti da je jedno od programskih polazišta za izradu UPU Vršna zona osiguranje 

nesmetanog funkcioniranja različitih grupa korisnika.

34 3. Zaključno, kao planinari i ljubitelji prirode, odlučno se protive 

prezentiranim planiranim obimnim infrastrukturnim zahvatima. 

Radi se o planinskom okolišu, koji je osjetljiv i ne podnosi 

fragmentaciju. Gradnju ovakvog obuhvata ne mogu 

okarakterizirati drugim izrazom nego ozbiljnom degradacijom već 

narušenog okoliša. Umjesto toga, inzistiraju na obuzdavanju 

gradnje i proširenja postojeće infrastrukture. 

3. Primjedba se ne prihvaća.

Ciljevi i programska polazišta utvrđeni su Odlukom o izradi Urbanističkog  plana uređenja državnog 

značaja "Vršna zona", Medvednica  ("Narodne novine", br. 61/15.), sukladno odredbama Prostornog 

plana Parka prirode Medvednica ("Narodne novine", br. 89/14).

35 525-17-196 350-02/14-01/2 26.4.2017. Ministarstvo 

poljoprivrede

Planinska 2a 

10000 Zagreb

Izdaju pozitivno mišljenje na Prijedlog Urbanističkog plana 

uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica.

Nema primjedbi.

Napomena: očitovanje je dano van roka.

34 2. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 25.2. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

2. Navode da ih, kao planinare, na poseban način vrijeđa cinizam 

što stoji iza planiranog "Planinarskog punkta - izletišta Brijest". 

Radi se o planinarima potpuno nepotrebnom sadržaju. Postojeći 

planinarski objekti svojom brojnošću ionako već sada daleko 

premašuju realne potrebe planinara. Gradnja "izletišta", a 

zapravo cijelog kompleksa Brijest podrazumijeva niz potpuno 

neprihvatljivih zahvata, od kojih nam je posebno neprihvatljiva 

siječa "pojedinačnih stabala".  Zato od Ministarstva zahtijevaju 

da, umjesto odobrenja ovakvog potpuno nepotrebnog zahvata, 

potakne i ubrza rješavanje imovinsko-pravnih pitanja vezanih uz 

postojeće planinarske objekte te da potakne i podrži njihovu 

obnovu i održavanje. 

1. Navode da je Vršna zona Medvednice sa skijaškim 

kompleksom kroz duže vremensko razdoblje u velikoj mjeri 

lišena tišine, netaknute prirode, kakva bi se očekivala i kakva bi 

se svim sredstvima trebala očuvati u planinskom okolišu. 

Izrađivač Strateške studije utjecaja na okoliš zaključuje: "s 

obzirom da je riječ o prostoru koji je već sada pod intenzivnim 

antropogenim pritiskom, utjecaj se smatra prihvatljivim na 

strateškoj razini uz primjenu odgovarajućih mjera propisanih 

Planom ". Citirani zaključak donesen je na temelju jedne valjane 

premise (one o postojećem velikom antropogenom utjecaju), još 

jedne implicitne (da, valjda, zahvati nisu preveliki), a uz 

zanemarivanje ostalih bitnih činjenica (npr. da je prostor 

Medvednice zaštićen kao park prirode i sve što taj stupanj zaštite 

podrazumijeva). Takav zaključak je logički nevaljan. Suprotno 

izrađivaču Strateške studije utjecaja na okoliš ističu da taj 

prostor, pod dugogodišnjim udarom prekomjerne gradnje i 

degradacije okoliša, treba zaštititi od štetnog ugađanja 

partikularnim interesima industrije turizma, zabave i sporta. 

Smatraju i da je sama ideja privlačenja turista izgradnjom 

dodatnih sadržaja suštinski promašena jer ljudi odmor traže u 

tihim i skrovitim prostorima, uronjenima u prirodu. Unapređenje 

turističke ponude je nešto puno složenije od izgradnje tzv. 

zabavnih sadržaja. Čak i ako pretpostavimo da su za 

unapređenje turističke ponude nužni obimni infrastrukturni 

zahvati, u ovom slučaju se radi o previsokoj cijeni na koju oni, 

planinari, ne pristaju. Radni vijek turističkih i sportskih kompleksa 

je vrlo ograničen, ali oporavak devastiranog okoliš je vrlo 

dugotrajan proces. Odlučno traže odbacivanje oba Prijedloga 

UPU-a, kao i obje SSUO. 
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36 517-17-198 350-02/14-01/2 17.5.2017. Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

1. U Strateškoj studiji potrebno je:

- u  skladu  sa Zakonom  o zaštiti  zraka  (,,Narodne  novine",  

broj  130/11 i 47/14)  izraz ,,kakvoća zraka" zamijeniti s izrazom 

,,kvaliteta zraka"

- navesti  osnovne podatke  o očekivanim  promjenama  klime na 

navedenom području  te predvidjeti mjere prilagodbe i 

ublažavanja klimatskih promjena. Tijekom izrade može se služiti 

podacima koje je  za područje Republike Hrvatske izradio 

Državni hidrometeorološki zavod. Takoder,  skreću  pažnju  na 

Smjernice za  uključivanje  klimatskih promjena  i bioraznolikosti  

u stratešku procjenu utjecaja na okoliš koje su dostupne na 

internet stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike  te 

izvješće Europske agencije za okoliš Climate change, impacts 

and vulnerability in Europe. Izvješće sadrži ocjene pokazatelja 

prošlih i predviđenih klimatskih promjena te njihovih utjecaja na 

ekosustave i društvo. U izvjšću se razmatra osjetljivost društva 

na utjecaje klimatskih promjena te razvoj politika prilagodbe, kao 

i već postojeće komplementame baze podataka i znanja.

- obraditi utjecaj zahvata na stanje vodnih tijela u skladu s 

Planom upravljanja vodnim područjima 2016.-2021., a koji je 

stupio na snagu 6. srpnja 2016. godine. Odluka o donošenju 

Plana upravljanja vodnim područjima objavljena je u Narodnim 

novinama u broju 66/16.

Dio Strateške studije gdje se navodi Plan gospodarenja otpadom 

Republike Hrvatske iz 2007. godine potrebno je ažurirati vezano 

za Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 

2017.-2022. godine (,,Narodne novine", broj 3/17).

1. Primjedba se odnosi na Stratešku studiju.

Odgovor je dan u Izvješću o javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš UPU Vršna zona.

Napomena: očitovanje je dano van roka.

36 2. U Prijedlogu Plana u poglavlju 5.3.1. Vodoopskrba potrebno je 

navesti da je u cilju osiguranja kvalitetne  i  sigume  opskrbe  

vodom  namijenjenoj  ljudskoj  potrošnji  unutar  područja  UPU-a 

"Vrsna zona" potrebno provesti prethodne vodoistražne radove 

kojima će se utvrditi izdašnost izvorišta Jelenje vode te utvrditi 

mogućnost osiguranja potrebnih količina voda iz navedenog 

izvorišta.

2. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Odgovor dan u primjedbi br. 33.2. Izvješća o javnoj raspravi za UPU Skijaški kompleks.

Napomena: očitovanje je dano van roka.

36 3. Potrebno je navesti da je u svrhu izgradnje akumulacijskog 

jezera na Krumpirištu za potrebe zasnježenja skijaških staza 

potrebno provesti prethodne vodoistražne radove izvorišta Tisova 

peć i Hornjak radi utvrđivanja mogućnosti osiguranja potrebnih 

količina voda iz navedenih izvorišta iz kojih se planira zahvaćanje 

voda za punjenje akumulacije. 

3. Primjedba se odnosi na obuhvat UPU Skijaški kompleks.

Napomena: očitovanje je dano van roka.     
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36 4. Potrebno je uvažiti primjedbe i prijedloge dane na 2. sjednici 

savjetodavnog Stručnog povjerenstva za stratešku procjenu 

utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ,,Vršna zona" 

Medvednica koje su dane od strane člana Savjetodavnog 

stručnog povjerenstva imenovanog ispred Uprave vodnoga 

gospodarstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike (ranije 

Ministarstvo poljoprivrede) . 

4. Primjedba se odnosi na Stratešku studiju.

Odgovor je dan u Izvješću o javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš UPU Vršna zona.

Napomena: očitovanje je dano van roka.

Odgovorni voditelj izrade Plana:
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4. Obavezni akti i drugi dokazi o provođenju javne rasprave 

 

4.1. Odluka o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja državnog 

značaja "Vršna zona", Medvednica 

4.2. Objava javne rasprave  

4.3. Posebna obavijest o objavi javne rasprave 

4.4. Zapisnik s javnog izlaganja s potpisnom listom sudionika 
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5. Prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi 
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