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Vrsta dokumenta Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta 

Nacrt Strategije razvoja Grada Čakovca za 
razdoblje do 2020.godine 

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

stranicama Vlade 

- 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Grad Čakovec 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 

izrade odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

U cijelom postupaku izrade Strategije razvoja 
Grada Čakovca za razdoblje do 2020.godine, 
uključivanjem u rad na radionicama, sudjelovala je 
javnost, odabrani stručnjaci različitih profila kao 
predstavnici realnog sektora, javnog i civilnog 
sektora i obrazovnih institucija s područja Grada 
Čakovca.   
 
Radionice Radne skupine održane su: 
1.listopada 2013.g., 9.siječnja 2014.g., 2.svibnja 
2014.g. i 11.rujna 2015.g. 
 
Radionice Stručnih timova održane su: 
17.prosinca 2014.g., 18.prosinca 2014.g., 
20.siječnja 2015.g., 23.siječnja 2015.g., 14.svibnja 
2015.g., 15. svibnja 2015.g., 25.svibnja 2015.g. i 
26.svibnja 2015.g.  
  

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? 

Da 
 

Internetska stranica Grada 
Čakovca 

Internetsko savjetovanje s zainteresiranom javnošću 
provedeno je u razdoblju od 18.ožujka do 18.travnja 
2016. godine. Nacrt Strategije objavljen je na adresi  
www.cakovec.hr , rubrika e-uprava,  
pod e-savjetovanje  



Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Gradu Čakovcu je pristiglo jedno očitovanje,  a 
dostavio ga je Daniel Hampamer, stanovnik Grada 
Čakovca  

ANALIZA DOSTALJENIH 
PRIMJEDBI 

Primjedbe koje su prihvaćene 
 
 
 

Dostavljeni projektni prijedlozi i projektne 
inicijative usmjereni su na razvoj Turizma i kulture, 
str.35., toč 4.5 Strategije. 
Prihvaćeni predloženi projekt i projektne ideje  
uključeni su u končni prijedlog Strategije, u dijelu 
Prilozi 2-7, pod toč.3, Projektni prijedlozi kao 
doprinosi provedbenim mjerama, pod toč. 78, 102 i 
103. 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti 

na određene odredbe  nacrta 

1. U skladu sa sloganom „Čakovec – Grad 
Zrinskih“ osmisliti aktivnosti u svrhu 
obogaćivanja turističke ponude Grada 
Čakovca. 

Navedeni slogan neslužbeni je slogan Grada 
Čakovca, koji nikad nije prošao javnu raspravu. 
Tzv. brendiranje grada i osmišljavanje turističke 
ponude je proces koji je započet, ali koji ne mogu 
voditi gradske službe ili zainteresirana javnost, već 
se mora prepustiti struci. Čakovec planira raspisati 
Javni poziv za izradu strategije turističkog razvoja 
Grada Čakovca. 
Projektne ideje vezane su uz obilježavanje 
750.godina od izgradnje promatračkog tornja, 
kojeg je dao izgraditi grof Dimitrije Čak: 

2. Izgradnja replike drvenog Čakovog turnja 
na području nekadašnjeg čakovečkog 
gradskog kupališta, 

3. Izgradnja velikog labirinta oko Čakovečkog 
tornja  simboličnog značaja, spoj priče o 
zmajevima (Pozoj) i vitezovima (velikaši koji 
su živjeli u Čakovcu i okolici) 

Navod „750 godina od izgradnje promatračkog 
tornja“ nije potvrđena povijesna činjenica, te se ne 
mogu razvijati projekti koji se oslanjaju na 
nepotvrđenu činjenicu. 

4. Postavljanje skulpture Chucku Norrisu  
Postavljanje skulpture na javnom prostoru podliježe 
propisanim procedurama. Projekt treba dodatno 
osmisliti i pozicionirati, te ga uključiti u buduće 
planove postavljanja spomenika na području Grada 
Čakovca. 

5. Osnivanje Čakovečkog muzeja  
Grad Čakovec je 2015. pokrenuo inicijativu o 
osnivanju Muzeja Grada Čakovca. Riječ je o 
složenom procesu za koji se očekuje da će završiti 
2019.godine.  
    

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



 


