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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Program unapređenja turizma Karlovačke županije u 
2023. godini 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Upravni odjel za gospodarstvo, 

Službenik za informiranje Karlovačke županije 

Svrha dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću 

Datum dokumenta veljača – ožujak 2023. godine 

Verzija dokumenta Prva 

Vrsta dokumenta Nacrt 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Upravni odjel za gospodarstvo 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim 
stranicama ili na drugi odgovarajući 
način?  

DA 
www.kazup.hr 

Internetsko savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću trajalo je 
u razdoblju od 7. veljače 2023. do 8. 
ožujka 2023. godine. 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom internetske javne rasprave pristiglo je jedno 
očitovanje zainteresirane javnosti i to od strane Grada 
Ozlja. 
 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti na 
određene odredbe Nacrta 

PRIMJEDBA – Grad Ozalj: 
 
Molimo uvrstiti multifunkcionalne sportske terene u 
prihvatljive aktivnosti/troškove obzirom da se radi o 
sportskoj infrastrukturi na otvorenom prostoru u funkciji 
aktivnog turizma. Naime Grad Ozalj priprema projekt 
uređenja multifunkcionalnog sportskog igrališta koji se 
nalazi u blizini Starog grada Ozlja te će biti dodatni adut 
u funkciji turizma obzirom da će se rekonstrukcijom 
omogućiti održavanje sportskih manifestacija na tom 
području uz sudjelovanje brojnih dionika. Navedeno će 
utjecati na razvoj turizma i daljnje unapređenje turističke 
ponude, osobito u ljetnim mjesecima  kada ostvarujemo 
veći priljev posjetitelja na području Grada Ozlja. Ujedno 
će se povezati više kompatibilnih sadržaja u Ozlju – 
kupalište, sportski teren u jedinstvenu turističku ponudu. 



 
PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA. 
 
Obrazloženje: 
 
Pravilnikom o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN br. 
136/21) sportski objekti i ostala sportska infrastruktura 
na otvorenom prostoru u funkciji aktivnog turizma 
svrstani su u Sekundarnu turističku infrastrukturu te se 
smatra da ne utječu izravno na razvoj turizma i samo su 
dijelom godine ili samo sporednom funkcijom u službi 
turizma. Također, Strategijom razvoja turizma 
Karlovačke županije do 2025. godine, Karlovačka 
županija ima za cilj postati „…vodeća hrvatska 
kontinentalna regija aktivnog odmora koja privlači 
posjetitelje kroz cijelu godinu.“ te je sukladno navedenoj 
strateškoj odrednici kreirala Program unapređenja 
turizma Karlovačke županije u 2023. godini s jasno 
propisanim mjerama i uvjetima za (su)financiranje 
projekata. Obzirom da Karlovačka županija želi ovim 
Programom potaknuti razvojne infrastrukturne projekte 
aktivnog turizma koji će biti motiv dolaska gostiju u našu 
županiju te po kojima će ona biti prepoznatljiva na širem 
turističkom tržištu, primjedba/prijedlog nije prihvaćen. 
 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove. 

 
 
 


