
 

GRAD SLUNJ 

Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav 

Odsjek za razvoj i imovinsko-pravne poslove 

IZVJEŠĆE  

o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o 

nacrtu Odluke o utvrđivanju kupališta - lokacije za kupanje i trajanje kupališne sezone na rijeci 

Korani u gradu Slunju 

Naziv dokumenta  

Nacrt Odluke o utvrđivanju kupališta - lokacije za 

kupanje i trajanje kupališne sezone na rijeci Korani u 

gradu Slunju 

 

Razdoblje  savjetovanja (početak i 

završetak) 
14. 8. 2019. do 29. 8.2019. godine  

Način objave savjetovanja Internetska stanica Grada Slunja 

Predstavnici  zainteresirane javnosti 

koji su dostavili svoja očitovanja 

1. Jelena Štefanac 

2. Nikolina Požega  

 

Analiza dostavljenih mišljenja, 

primjedbi i prijedloga 

 

JELENA ŠTEFANAC 

- PRIMJEDBA se odnosi na kartografski prikaz na 

kojem je prikazana lokacija kupališta, te oznaka 

kupališta prelazi preko privatne čestice (k.č. 

1951/1, k.o. Slunj 1) 

 

 

- PRIHVAĆA SE  

 

Informacije smo usvojili te se nacrt Odluke o 

utvrđivanju kupališta upotpunjuje sa brojevima 

katastarskih česticama koje su obuhvaćene 

lokacijom kupališta na rijeci Korani 

 

NIKOLINA POŽEGA 

- PRIMJEDBA se odnosi na definiranje sezone 

kupanja i razlog određivanja sezone kupanja te 

prijedlog naznačavanja postojanja mogućnosti 

kupanja i van sezone, odnosno nadopunjavanje 

članka 3. sa informacijama o ne isključivanju 

mogućnosti kupanja izvan navedene sezone 

kupanja 

 

 

- NE PRIHVAĆA SE 

 

Sukladno Zakonu o vodama („Narodne novine“ 

broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18 i 



66/19), čl. 58 te Uredbi o kakvoći vode za kupanje 

(„Narodne novine“ broj 51/14) propisana je obveza 

JLS-a o donošenju Odluke o utvrđivanju kupališta 

– lokacije za kupanje i trajanju kupališne sezone, a 

u svrhu monitoringa mikrobiološke kakvoće u 

površinskim vodama za kupanje. Sukladno 

navedenom Zakonu i Uredbi sezona za kupanje je 

definirana kao kalendarsko razdoblje u kojem se 

može očekivati velik broj kupača, a zabrana 

kupanja se može aktivirati i trajati sve dok dva 

uzastopno redovito analizirana uzorka vode ne 

budu ocijenjena najmanje ocjenom „dobro“. Dakle, 

kupanje je moguće i van sezone kupanja, ali u tom 

periodu nema obveze praćenja kakvoće površinske 

vode za kupanje. 

 

 


