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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?

Nacrt Strategije razvoja Grada Ozlja za razdoblje od
2016. do 2020. godine
Jedinstveni upravni odjel

Nacrt akta objavljen je na internetskoj stranici Grada
Ozlja www.ozalj.hr
http://ozalj.hr/ozalj/wpcontent/uploads/2016/12/Strategija-razvoja-GradaOzlja.pdf
Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
trajalo je u razdoblju od 1. prosinca do 15. prosinca
2016. godine

Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti dostavili svoja očitovanja,
odnosno primjedbe?

Tijekom internetske javne rasprave pristiglo je jedno
očitovanje od strane Gradskog odbora Hrvatske
demokratske zajednice u kojem se navodi da je najveći
problem Grada Ozlja prometna infrastruktura, te da u
analizi stanja taj problem mora biti obuhvaćen i
detaljnije obrađen. Dio Strategije vezan uz razvoj
sporta i sportskih zona trebao bi spominjati i izgradnju
sportske dvorane u Ozlju, kapaciteta cca 5000 sjedećih
mjesta koja bi omogućila razvoj sportskih aktivnosti,
klubova i natjecanja te pružala prostor za brojna
kulturna i društvena događanja. U turističkom dijelu
razvoj kampova na rijeci Kupi i kamperskih područja
smatraju interesantnim u smislu širenja ponude, te
predlažu da se Kupa profilira kao plovna rijeka za
manje turističke brodove. Također smatraju da je u
Strategiji zanemaren Dom kulture, koji bio morao biti
jedan od glavnih ciljeva u narednim godinama, bilo da
se radi o adaptaciji neke postojeće zgrade ili u izgradnji
potpuno novog objekta. Također smatraju da
braniteljska populacija, Spomen soba hrvatskih
branitelja i Park hrvatskih branitelja nisu nigdje
spomenuti. Gradski odbor HDZ-a smatra da bi u
Strategiji razvoja trebalo biti navedeno više ciljeva koji
bi vodili prema povećanju broja visoko obrazovanih
mladih ljudi, potencijalu u zapošljavanju mladih i
njihovom ostanku u Gradu Ozlju.

Razlozi neprihvaćanja pojedinih
primjedbi zainteresirane javnosti
na određene odredbe nacrta

U prijedlogu Strategije bit će dopunjen dio koji se
odnosi na razvoj kampova na rijeci Kupi i kamperskih
područja, dok se ostale primjedbe ne prihvaćaju iz
razloga što je sve spomenuto već navedeno u
prijedlogu Strategije.

Troškovi provedenog savjetovanja

Provedba javnog savjetovanja nije zahtijevala dodatne
financijske troškove

