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1. UVOD 
 
 
1.1. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Volme jug -zona ugostiteljsko turističke 

namjene za javnu raspravu utvrđen je Zaključkom Općinskog načelnika općine 
Medulin Klasa: 350-02/15-01/0003 , Urbroj: 2168/02-05/010-18-60 od 
11.10.2018. godine. 

 
1.2. Objava početka javne rasprave izvršena 11.10.2018.godine dnevnom tisku: 

“GLAS ISTRE”, na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 
web stranici Općine Medulin. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana 
uređenja Volme jug -zona ugostiteljsko turističke namjene započela je 
22.10.2018.godine sa utvrđenim rokom završetka 20.11.2018.godine, u trajanju 
od 30 dana. 

 
1.3. Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja Volme jug -zona 

ugostiteljsko turističke namjene mogao se izvršiti u prostorijama Općine Medulin  
u Medulinu, Centar 223, od 22.10.2018. godine do 20.11.2018.godine, u 
uredovno vrijeme rada sa strankama. 

 
1.4. Javno izlaganje o prijedlog Urbanističkog plana uređenja Volme jug -zona 

ugostiteljsko turističke namjene održano je 07.11.2018. godine s početkom u 
19.00 sati  u prostorijama Društvenog doma Banjole, na adresi Čimulje 24, 
Banjole 
Na javnom izlaganju vodio se zapisnik koji je sastavni dio ovog izvješća. 
 

1.5. Tijekom javnog uvida uz prijedlog Urbanističkog plana uređenja Volme jug -
zona ugostiteljsko turističke namjene nalazila se Knjiga primjedbi u koju nije 
upisana niti jedna primjedba. 
Pismenim putem dostavljeno je 2 primjedbe građana, te je dostavljeno 13 
očitovanja  tijela s posebnim ovlastima kojima je upućen poseban poziv. 
Na prijedloge i primjedbe unesene u  zapisnik  na javnom izlaganju odgovoreno 
je na samom izlaganju. 
Sva očitovanja, prijedlozi i primjedbe  razmatrane su prilikom sastavljanja 
Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi. 
Uz  Izvješće  o javnoj raspravi nalazi se  popis sudionika  u kojem je naveden 
ukratko sadržaj očitovanja, prijedloga ili primjedbe, kao i pripadajuća 
obrazloženja. 
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2. AKTI I OBAVIJESTI U SVEZI JAVNE RASPRAVE 
 
 
 
Sastavni dio Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana 

uređenja Volme jug -zona ugostiteljsko turističke namjene su akti i obavijesti koji su 

navedeni i priloženi uz ovu točku: 

 
- Zaključak Načelnika Općine Medulin Klasa: 350-02/15-01/0003 , Urbroj: 2168/02-

05/010-18-60 od 11.10.2018.godine kojim je utvrđen  prijedlog  Urbanističkog 

plana uređenja Volme jug -zona ugostiteljsko turističke namjene za  javnu 

raspravu.  

- preslika objave javne rasprave u dnevnom tisku: “GLAS ISTRE”  

- preslika objave na web stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog 

uređenja 

- preslika objave na web stranicama Općine Medulin 

- posebna obavijest tijelima i osobama određenim posebnim propisima o javnoj 

raspravi o prijedlogu UPU Volme jug -zona ugostiteljsko turističke namjene sa 

pozivom za sudjelovanje u javnoj raspravi i prisustvovanje javnom izlaganju. 
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3. ZAPISNIK SA JAVNOG IZLAGANJA  
 
 
 
Sastavni dio ovog Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana 

uređenja Volme jug -zona ugostiteljsko turističke namjene je Zapisnik s javnog 

izlaganja vođen za vrijeme  provođenja javne rasprave, kao i  preslika popisa 

prisutnih sudionika na javnom izlaganju. 
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Klasa: 350-02/15-01/0003 
Urbroj: 2168/02-05/010-18-79 
Medulin, 20.11.2018 

 
 
Upravni odjel za prostorno planiranje i 
zaštitu okoliša 
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HR 

 
 
PREDMET:  UPU VOLME JUG - građ. područje turističke namjene 

 
ZAPISNIK S JAVNOG IZLAGANJA 

UPU VOLME JUG 
07.11.2018  u 19:00 sati 

  
  
Medulin, 07.11.2018. godine, u prostorijama Društvenog doma Banjole, na adresi 
Čimulje 24, Banjole 
Početak 19:00 sati 
 
Javnom izlaganju prisustvuju: 
Za Općinu Medulin: Damir Demarin, Ana-Mari Počekaj, Nina Velkavrh Damijanić 
Za izrađivača plana MODUS d.o.o. : Bruno Nefat 
 
Damir Demarin: Pozdravlja prisutne, predstavlja izrađivače plana kao i predstavnike 
Općine Medulin. 
 
Ana-Mari Počekaj: ukratko o trajanju javne rasprave i podnošenju primjedbi 
 
Bruno Nefat: Pozdravlja prisutne, objašnjava razloge zbog čega se pauziralo godinu 
dana od zadnje rasprave. Ukratko o tijeku izrade plana, o samom planu ( površina, 
obuhvat plana, odluka o izradi, namjena površina, prometnice, parking i dr. ) 
 
Damir Demarin: Otvara raspravu, upite izrađivaču kao i predstavnicima Općine 
Medulin. 
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Ivo Rosić, Volme 212, Banjole: Ima primjedbu vezano za općenito stanje 
infrastrukture u općini. Kad se donese ovaj plan dali će infrasturkutra biti realizirana 
u dogledno vrijeme? 
 
B.N.: Prioriteti nisu još zadani, brzina izgradnje infarstrukture ovisi o puno faktora, 
ovisi o vlasnicima, Općini Medulin te ostalim javnopravnim tijelima koji sudjeljuju 
izravno pri realizaciji iste.  
 
Brumini (nije se potpisao u popis prisutnih):  Živi u Volmama te ima primjedbi 
vezano za sadržaj planova na području Volma, fale sadržaji, fontane, trgovi te 
prostor okupljanja općenito. 
 
B.N.: Namjena ovog prostornog plana je turističko ugostiteljska namjena, unutar tih 
namjena postoji mogućnost realizacije i drugih sadržaja u nekom postotku, a to se 
sve može realizirati unutar svake podcijeline, ovisno o želji vlasnika. Plan je 
financiran od strane privatnih osoba te je slijedom toga i tako planiran. 
 
Brumini (nije se potpisao u popis prisutnih):  On priželjkuje mediteranski stil 
budućih građevina te se nada i  javnom prostoru okupljanja.  
 
Ivo Rosić, Volme 212, Banjole: Potrebno je turistima nešto ponuditi pošto je to 
vrijedno turističko naselje. 
 
D.D. : Ovaj prostorni plan je isključivo ugostiteljsko-turističke namjene. Općina 
Medulin nema parcele na tom području te kao tako nemože sudjelovati u realizaciji 
javnog prostora. Kao što je već izrađivač naveo, u svakoj podcjelini može se razviti i 
drugi prateći sadržaji no to ostaje na investitoru. To sve ovisi o viziji i konceptu 
turističkog naselja. Općina Medulin nemože nametati sadržaj na privatnom 
vlasništvu.  
 
B.N.: Ovo područje je isključivo za biznis, od toga se ne može pobjeći. 
 
D.D.: Nemojmo zaboraviti članak 43. Zakona o prostornom uređenju, gdje izdvojeno 
građevinsko područje izvan naselja za koje u roku od pet godina od dana njegova 
određivanja nije donesen urbanistički plan uređenja ili do kojega nije izgrađena 
osnovna infrastruktura, prestaje biti građevinsko područje. Općina želi zaštiti 
vlasnike, tu se dovodi u pitanje vrijednost zemljišta.  
Želim naglasiti još da svaka podcijelina mora imati svog upravitelja kako bi se moglo 
graditi. 
 
AM.P: Prostorne planove treba uskladiti s prostornim planovima višeg reda, kao što 
su PPU RH i PPUIŽ. Za ovo područje je PPUIŽ određena ugosititeljska turistička 
namjena te se općina mora uskladiti.  
 
Ivo Rosić: Dali ovaj plan želil donjeti općina ili vlasnici parcela? 
 
 AM.P: Donošenje planova je zakonska obveza. Prvi korak je donjeti plan, da se zna 
u kojem smjeru ići, u svakom slučaju to je pozitivno. Ako se ne donese plan, ovo 
područje prestaje biti građevinsko. 
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Andrej Blažević, Pula: Kako funkcioniraju podcjeline, recimo sa tri vlasnika? 
 
B.N.: Svaka podcjelina mora imati svog upravitelja, vlasnici se moraju dogovoriti 
međusobno u kojem omjeru će graditi  te u koliko faza.  
 
Andrej Blažević, Pula: Ako nisu suvlasnici u dobrom odnosu? 
 
B.N.: Ako nisu svi suglasni, teško da će se išta dogoditi. 
 
Sara Kršina, Slovenija: Zanima me kako fukcionira vlasništvo unutar tih podcjelina? 
 
B.N.: Vi ostajete vlasnik svog dijela, no morate  se udružiti s ostalim vlasnicima da 
možete graditi. Podjeliti česticu ravnopravno, potpisati ugovor o pravu građenja, 
ishodovati građevinsku dozvolu te postaviti upravitelja koji će sve to voditi (d.o.o.). 
 
 
Izlaganje završeno u 20:50 sati 
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4. SAŽETAK PRIMJEDBI (PRESLIKE) NA PRIJEDLOG 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA VOLME JUG -
ZONA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE NAMJENE SA 
POPISOM SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI I 
OBRAZLOŽENJEM 
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URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "VOLME JUG" - ZONA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE NAMJENE 

PRIMJEDBE SA JAVNE RASPRAVE 

 

 

 

R.B IME I PREZIME 
/NAZIV 

DATUM 
PRIMITKA 

KRATKI OPIS STAV OPĆINE  
MEDULIN 

KOMENTAR MODUS 
D.O.O. 

PRIMJEDBE JAVNO-PRAVNIH TIJELA 
1. Hrvatske vode 18.10.2018. 1. Izvršiti ispravku teksta na str.20 - poglavlje 3.5.4. 

Odvodnja otpadnih voda: 
"Oborinsku kanalizacijsku mrežu, kao i sve građevine 
na istoj dimenzionirati na mjerodavni intenzitet prema 
klimatskoj funkciji za utvrđeno povratno razdoblje, 
odnosno prema usvojenoj praksi za urbanizirana 
područja uzeti 2-godišnji povratni period" 
2. Uskladiti tekst na stranicama 21. i 25. - poglavlje 
Oborinske vode: 
"Pročišćavanje otpadnih oborinskih voda na 
separatoru lakih tekućina prije konačne dispozicije 
propisuje se na osjetljivim područjima u svrhu zaštite 
podzemnih voda, a kako se predmetno područje nalazi 
izvan zona sanitarne zaštite, potrebno je predvidjeti 
pročišćavanje onečišćenih oborinskih voda samo sa 
parkirnih površina unutar UPU-a (uobičajeno površine 
veće od cca 200 m2). 

 1. Prihvaća se 
2. Prihvaća se djelomično 

2. Državna uprava za zaštitu i 
spašavanje - Područni ured 

za zaštitu i spašavanje 
Pazin 

22.10.2018. Nema primjedbi - izdaje se suglasnost  Prihvaća se 
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3. Istarska županija - Upravni 
odjel za održivi razvoj 

23.10.2018. Uskladiti tekst s izmijenjenim propisima: 
Izmjene i dopune Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom (NN 73/17), Pravilnika o gospodarenju 
otpadom (NN 117/17), Izmjenama i dopunama 
Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš (NN 03/17), 
Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (NN 
12/18), Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti 
prirode (NN 15/18), Planom gospodarenja otpadom 
Općine Medulin (SN Općine Medulin 05/17) 

 Prihvaća se 

4. Ministarstvo obrane - 
Uprava za materijalne 

resurse 

24.10.2018. Nema primjedbi - pozitivno očitovanje  Prihvaća se 

5. HAKOM 26.10.2018. Nema primjedbi - pozitivno mišljenje  Prihvaća se 
6. Ministarstvo unutarnjih 

poslova - PU istarska - 
Sektor upravnih i 

inspekcijskih poslova 

26.10.2018. Nema primjedbi - pozitivno mišljenje  Prihvaća se 

7. Vodovod Pula d.o.o. 29.10.2018. Dostavljeno je očitovanje s dostavom podataka o 
postojećoj vodoopskrbnoj mreži (tekst i grafički 
prilozi), s odredbama koje treba uskladiti: 
1. Trasu planirane vodovodne mreže potrebno je 
planirati unutar javnih prometnica 
2. Kod izrade idejnih i glavnih projekata izgradnje 
objekata vodoopskrbe do same zone i unutar zone 
potrebno je ishoditi posebne uvjete posebne uvjete 
projektiranja i građenja Vodovoda Pula d.o.o., 
obvezno učiniti detaljni hidraulični proračun te 
ishoditi dokumentaciju za građenje sukladno Zakonu 
o prostornom uređenju i Zakonom o građenju 
3. Uvjete priključenja, te tehničke uvjete vodovodne 
mreže unutar i van zone zahvata predmetnog plana 
potrebno je uskladiti s Općim i tehničkim uvjetima i 
Izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta 
Vodovoda Pula d.o.o. objavljenih na mrežnim 
stranicama. 

 1. Prihvaća se 
2. Prihvaća se 
3. Prihvaća se 
4. Prihvaća se 
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4. Uskladiti popis zakona, propisa, uredbi i normi 
kojih se treba pridržavati tijekom projektiranja (popis 
priložen u dopisu) 

8. Hrvatske šume d.o.o. 31.10.2018. Nema primjedbi - pozitivno očitovanje  Prihvaća se 
9. JU Zavod za prostorno 

uređenje Istarske 
županije 

31.10.2018. 1. Izmjena čl.3.st.4. odredbi, Pravilnik o 
razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim 
standardima ugostiteljskih objekata iz skupine 
hoteli (NN 56/16) 
2. Izmjena čl.6.st.1. umjesto "…neizgrađeni dio 
građevinskog područja ugostiteljsko turističke 
namjene…" treba pisati "…neizgrađeni dio 
izdvojenog građevinskog područja izvan naselja 
ugostiteljsko turističke namjene…" 
3. Dopuna čl.8. novim stavkom koji glasi: "Za 
svaku podcjelinu turističkog naselja formira se 
jedna građevinska čestica te, po potrebi, jedna ili 
više građevnih čestica za prateće sadržaje 
(sportske, rekreacijske, ugostiteljske, uslužne, 
zabavne i sl.) te infrastrukturne površine i 
građevine ili sl., radi nedvojbenog usklađenja s 
čl.56. Prostornog plana Istarske županije. 
4. Izmijeniti čl.21.st.1. tako da umjesto 
"…pomoćne građevine…" stoji "…prateće 
građevine…" 
5. Uskladiti visinu ograda u odredbama čl.21.st.4. 
s člankom 54. PPUO Medulin 
6. U čl.22.st.2. umjesto teksta "…površina 
namijenjenih društvenim djelatnostima…" treba 
pisati "…površina namijenjenih ugostiteljsko 
turističkim djelatnostima…" 
7. U čl.24.st.1. umjesto teksta "…ukupnog 
kapaciteta pojedinog turističkog naselja…" treba 
pisati "…ukupnog kapaciteta podcjeline T-6…" 

 1. Prihvaća se 
2. Prihvaća se 
3. Prihvaća se 
djelomično  - u tekstu 
koji glasi "Za svaku 
podcjelinu turističkog 
naselja formira se jedna 
građevinska čestica, 
između planiranih 
prometnih i 
infrastrukturnih 
površina i građevina", 
jer se planom uopće ne 
predviđaju zasebne 
građevne čestice 
sportske, rekreacijske, 
ugostiteljske, uslužne, 
zabavne i sl. namjene. 
4. Prihvaća se 
5. Prihvaća se 
6. Prihvaća se 
7. Prihvaća se 
8. Prihvaća se 
9. Prihvaća se, dopuna 
sukladno važećim 
odredbama PPUO 
Medulin 
10. Prihvaća se 
 



 4 

U st.2. istog članka umjesto teksta "…mogućnost 
gradnje prostorija poslovne namjene (sekundarna 
namjena)" treba pisati "…mogućnost gradnje 
prostorija za prateće sadržaje ugostiteljsko-
turističkoj namjeni (sekundarna namjena)". 
Radi boljeg razumijevanja odredbi u st.3. istog 
članka potrebno je nadopuniti tekst "…obavljati 
ove djelatnosti i grupe djelatnosti"  tako da glasi 
"…obavljati ove djelatnosti i grupe djelatnosti 
sekundarne namjene" 
8. U čl.30.st.2. potrebno je brisati tekst "…i 
pratećih sadržaja" radi usklađenja sa Zakonom i 
posebnim propisima 
9. Tablicu čl.41. nadopuniti najmanjim brojem 
parkirališnih/garažnih mjesta i za sve prateće 
sadržaje omogućene ovim planom. 
St.2. u istom članku izmijeniti tako da glasi " 
Potrebni broj parkirnih/garažnih mjesta mora se 
osigurati unutar svake podcjeline turističkog 
naselja 
10. U pratećoj dokumentaciji obrazložiti razloge 
provođenja još jednog postupka javne rasprave. 

10. Ministarstvo zaštite 
okoliša i energetike 

06.11.2018. Nema primjedbi - ostaju pri prijašnjem 
očitovanju, nema primjedbi 

 Prihvaća se 

11. Istarska županija - 
Upravni odjel za održivi 

razvoj 

08.11.2018. Nema dodatnih primjedbi - pozitivno očitovanje  Prihvaća se 

12. Istarska županija - 
Županijska uprava za 

ceste 

20.11.2018. Za planiranu infrastrukturnu građevinu potrebno 
je koristiti pojam "infrastrukturni koridor" 
sukladno čl.22. odredbi Prostornog plana Istarske 
županije, te izmijeniti grafičke prikaze 2.1., 3, 4. 
kao i čl.36., točke 4. i 5. i sukladno tome i 

 Prihvaća se 






