
  

 

OBRAZAC 
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM  

 
JAVNOŠĆU 

 

 
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu prijedloga 

   Krovnog interpretacijskog plana „Dodir civilizacija“ s Planom    

   upravljanja                   
(zakona, drugog propisa ili akta) 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

 

Grad Karlovac 

 

 
Svrha dokumenta 

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću o Krovnom interpretacijskom planu „Dodir 
civilizacija“ s Planom upravljanja  -  planskom dokumentu 
kojim će se detektirati kulturne i turističke vrijednosti starih 
gradova Karlovačke županije u svrhu umrežavanja i održivog 
gospodarenja. 

 

Datum dokumenta 
 

2020. 

 

Verzija dokumenta 
   Konačna verzija 

 

Vrsta dokumenta 
 

Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili 
akta 

   Krovni interpretacijski plan „Dodir civilizacija“ s Planom     

upravljanja 

  

  

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama Grada 

Predmet vodi Karlovačka županija 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta 
Karlovačka županija 



  

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno/ili u rad stručne 
radne skupine za izradu nacrta? 

Radno povjerenstvo:  

g. Damir Jelić, župan, Karlovačka županija  

gđa Martina Furdek Hajdin, zamjenica župana, Karlovačka 

županija  

gđa Renata Marinković, pročelnica Upravnog odjela za 

gospodarstvo, Karlovačka županija  

gđa Ana Valić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 

Karlovačka županija  

g. Željko Fanjak, viši savjetnik za razvoj i EU fondove, Karlovačka 

županija  

g. Marinko Pleskina, voditelj Odsjeka za kulturu i kulturnu 

baštinu, Grad Karlovac/Upravni odjel za društvene djelatnosti  

gđa Irena Šegavić Čulig, savjetnica za kulturu i kulturnu baštinu, 

Grad Karlovac/Upravni odjel za društvene djelatnosti  

gđa Dina Begić, direktorica turističkog ureda, Turistička 

zajednica Karlovačke županije  

gđa Eva Sobotnik Pavan, voditeljica odsjeka, Javna ustanova 

Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije – JURRA  

gđa Sonja Kočevar, konzervatorica, Ministarstvo kulture 

RH/Konzervatorski odjel u Karlovcu  

gđa Branka Križanić, konzervatorica, Ministarstvo kulture 

RH/Konzervatorski odjel u Karlovcu  

gđa Gordana Lipšinić, gradonačelnica grada Ozlja, Grad Ozalj  

g. Daniel Vukelja, zamjenik gradonačelnika grada Ogulina, Grad 

Ogulin  

gđa Zdenka Špelić, pročelnica Ureda Grada Slunja, Grad Slunj  

gđa Marina Kalić, općinska načelnica, Općina Cetingrad  

g. Osman Mušić, zamjenik načelnice, Općina Cetingrad  

g. Josip Kasun, općinski načelnik, Općina Bosiljevo  

gđa Ana Krznarić, vršiteljica dužnosti ravnateljice, Zavičajni 

muzej Ogulin  

g. Zlatko Mihaljević, općinski načelnik, Općina Josipdol  

gđa Tihana Stepić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, 

Općina Netretić  

gđa Ana Grašić, viši stručni suradnik za projekte i EU fondove, 

Općina Rakovica  

gđa Dragica Krpan, zamjenica velikog meštra i meštar 

protonotar, Družba “Braća Hrvatskoga Zmaja”/ Stari grad Ozalj  

g. Mislav Grgić, Družba “Braća Hrvatskoga Zmaja”  

g. Josip degl’Ivellio, Družba “Braća Hrvatskoga Zmaja” 

 



  

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

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za savjetovanje? 

Ako nije,zašto? 

Da. 15 dana  

Internetska stranice Grada 
www.karlovac.hr 

 Internetske stranice tijela nadležnog 
za izradu nacrta stranice 

  

Neke druge internetske stranice 

 
Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Zaprimljeno je jedno očitovanje – Lokalna grupa Karlovac, 

Možemo ! Politička platforma 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti 
na određene odredbe nacrta 

U privitku: 

1. KIP DC Savjetovanje Primjedbe Možemo 

2. KIP DC Savjetovanje Odgovori na primjedbe GK 

 

 

 

Troškovi provedenog savjetovanja 
  Nije bilo troškova 

 

 

 


