REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-612-07/17-01/6
URBROJ: 2186/1-05/3-17-4
Varaždin, 17.03.2017.
Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije temeljem odredbe
članka 144. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13) i članaka 3. i 11. Odluke o
upravnim tijelima (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' broj 20/10, 35/12 i 36/15) u
predmetu izdavanja dopuštenja za održavanje disc golf natjecanja u zaštićenom Regionalnom
parku Mura-Drava na lokaciji šuma Jelačićka, podnositelja zahtjeva Lagoda j.d.o.o., Ivana
Cankara 9, Varaždin, zastupanog po direktoru Dinku Šimencu d o n o s i
RJEŠENJE
I
Tvrtki Lagoda j.d.o.o., Ivana Cankara 9 iz Varaždina izdaje se dopuštenje za održavanje
disc golf natjecanja u Regionalnom parku Mura-Drava na lokaciji šuma Jelačićka u 2017.
godini prema slijedećim terminima: od travnja do prosinca jednom tjedno kao manje natjecanje
ili liga za građane te od 7. do 9. srpnja i od 2. do 5. studenog kao turnir.
II
Dopuštenje iz točke I daje se uz slijedeće uvjete i mjere zaštite prirode:
1. Na mjestima održavanja natjecanja nije dozvoljeno krčenje vegetacije i mijenjanje
zatečenog stanja.
2. Potrebno je ograničiti kretanje natjecatelja, a kretanje izvan postojećih staza nije
dozvoljeno.
3. Ulazak vozila u šumsko područje nije dozvoljeno.
4. Zabranjeno je loviti zaštićene životinjske vrste i uništavati njihove nastambe i uništavati
ili oštećivati zaštićene biljne vrste i vegetaciju općenito (drveće, grmlje, mladice).
5. U slučaju pronalaska zaštićenih i ugroženih životinjskih vrsta potrebno je radi
inventarizacije i monitoringa o tome obavijestiti Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu,
Inspekciju zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Javnu ustanovu
za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode jer se natjecanje provodi u zaštićenom
području, području ekološke mreže Natura 2000 i Biosfernom rezervatu Mura-Drava.
6. Nije dozvoljeno ispuštanje tvari koje mogu onečistiti tlo, vodu i zrak, ostavljanje otpada
i slično.
7. Nakon završetka natjecanja prostor se mora dovesti u prvobitno stanje (sanirati
eventualno uništene travnjačke površine), nastali otpad ukloniti, a oštećenja sanirati
najkasnije do popodneva slijedećeg dana. Eventualnu štetu koja je nastala organizator je
dužan sanirati o svom trošku.

III
Sukladno članku 175. stavku 5. Zakona o zaštiti prirode, podnositelj zahtjeva dužan je
ishoditi izmjenu i/ili dopunu ovog Rješenja u slučaju promjene vremena i načina izvođenja
natjecanja.
IV
Ovo dopuštenje izdaje se u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i potvrda je da su
planirane aktivnosti u zaštićenom području u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode. Podnositelj
zahtjeva dužan je prije održavanja natjecanja ishoditi i druga eventualno potrebna dopuštenja i
suglasnosti nadležnih tijela, vlasnika odnosno korisnika područja.
V
Prilikom najave i prezentacije aktivnosti potrebno je navesti točne podatke o području:
zaštićeni dio prirode Regionalni park Mura-Drava na lokaciji šuma Jelačićka koja se nalazi u
području Ekološke mreže NATURA 2000 i Rezervatu biosfere Mura-Drava.
VI
Organizator natjecanja dužan je imenovati odgovornu osobu te putem odgovorne osobe
osigurati poštivanje uvjeta zaštite prirode. Podatke o odgovornoj osobi (ime i prezime, telefon)
kao i podatke o početku i završetku natjecanja potrebno je dostaviti Javnoj ustanovi za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (Kratka 1/4, Varaždin, e-mail:
zastita.prirode@vz.t-com.hr).
Obrazloženje
Tvrtka Lagoda j.d.o.o., Ivana Cankara 9 iz Varaždina podnijela je 14.03.2017. godine
zahtjev za dopuštenje za održavanje disc golf natjecanja u zaštićenom Regionalnom parku
Mura-Drava na lokaciji šuma Jelačićka. Zahtjev je osnovan. U provedenom postupku utvrđeno
je slijedeće:
Natjecanja će se održavati u rubnom dijelu šume Jelačićka. Ovisno o pojedinom terminu
očekuje se sudjelovanje od 10 do 105 igrača bez publike. Okupljanje sudionika natjecanja je uz
Gradsku sportsku dvoranu gdje se parkiraju vozila te se pješice odlazi do natjecateljske staze.
Koristi se prijenosna sportska oprema koja se uklanja nakon održavanja turnira.
Prema članku 116. Zakona o zaštiti prirode (''Narodne novine'' broj 80/13) regionalni
park je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje velike bioraznolikosti s vrijednim
ekološkim obilježjima i krajobraznim vrijednostima karakterističnim za područje na kojem se
nalazi. Na području zaštićenog regionalnog parka dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti
i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga.
Sukladno članku 144. Zakona o zaštiti prirode, za izvođenje radova odnosno provođenje
aktivnosti u zaštićenom području potrebno je ishoditi dopuštenje. Regionalnim parkom MuraDrava (Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava, ''Narodne novine'' broj 22/11)
kao zaštićenim područjem, sukladno članku 130. Zakona o zaštiti prirode upravlja Javna
ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije.
Lokacija zahvata nalazi se ujedno i unutar područja Ekološke mreže NATURA 2000
(Uredba o ekološkoj mreži, ''Narodne novine'' broj 124/13 i 105/15). Sukladno članku 56.
Zakona o zaštiti prirode, područjem ekološke mreže također upravlja Javna ustanova. Stoga je
u postupak izdavanja dopuštenja uključena i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode Varaždinske županije.
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U postupku je utvrđeno da se uz uvažavanje uvjeta zaštite prirode, održavanjem
natjecanja neće promijeniti obilježja ili narušiti vrijednosti zbog kojih je područje zaštićeno,
građanima će se omogućiti rekreacijske i sportske aktivnosti, unaprijediti kvaliteta života,
stimulirati korištenje područja uz rijeku Dravu, a ujedno će se skrenuti pažnja javnosti na
važnost i potrebu očuvanja zaštićenog područja rijeke Drave.
U sklopu postupka izdavanja dopuštenja sukladno članku 50. Zakona o općem upravnom
postupku (''Narodne novine'' broj 47/09) službena osoba pristupila je neposrednom rješavanju
predmeta u postupku pokrenutom na zahtjev stranke.
Uvažavajući definirane uvjete zaštite prirode i uz prethodno očitovanje Javne ustanove
za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Upravno tijelo po zahtjevu podnositelja
primjenom članka 145. Zakona o zaštiti prirode riješilo je kao u izreci.
Upravna pristojba za podnesak (20,00 kn) i rješenje (50,00 kn) naplaćena je i poništena
na podnesku u državnim biljezima prema članku 17. stavku 1. i 2. te članku 13. stavku 2.
Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16) i tarifnom broju 1. i 2.(2)
Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne
novine" broj 8/17).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Prema članku 177. Zakona o zaštiti prirode, protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba
Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Žalba se predaje u roku 15 dana od primitka ovog
Rješenja Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Franjevački trg 7, Varaždin,
neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.
Prema članku 32. i tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama, upravna pristojba
na žalbu plaća se u iznosu od 50,00 kn.
Viši stručni suradnik
Natalija Ježek Zenkel, dipl.ing.

Dostaviti:
1. Lagoda j.d.o.o.
Ivana Cankara 9, Varaždin
2. Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode
Kratka ¼, Varaždin
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode
Zrinsko Frankopanska 9, Čakovec
4. Pismohrana
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