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Ministarstvo gospodarstva i održivograzvoja na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka
162. Zakona o zaštiti okoliša (,,Narodne novineo', broj 80/13, I53l13,78lI5,I2l18 i t 18/18) i
članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša (,,Narodne novineo', broj 64108) objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš bazenskog kompleksa Vojnić'

općina Vojnić' Karlovačka županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i odrŽivog razvoja,
Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
su odredbe članka 78. stavka I. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24.,25,26. i 27.
Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (,,Narodne novine'o, broj 61114 i 3lI7, u daljnjem
tekstu: Uredba)' Naime, zazahvate navedene u točki 9.7. Zahvati urbanog razvoja (sustavi
odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, komplel<si
sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i
odrŽivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. osim
navedenog, člankom 27. stavkom I. Zakona o zaštiti prirode (,,Narodne novine", broj 80/l3,
15/18, I4lI9 i I27lI9), utvrđeno je đa se za zahvate zakoje je određena provedba ocjene o
potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje
ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer
nositelj zahvataplanira izgradnju batenskog kompleksa - Aquapark Vojnić u općini Vojnić u
Karlovačkj županiji.

Nositelj zahvataje orĆINR VOJNIĆ, Trg Stjepana Radića 1, Vojnić.
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Lokacija zahvataje u Karlovačkoj županiji, na području općine Vojnić



Sažeti opis zahvata
Zahvatom je planirana izgradnja bazenskog kompleksa Vojnić u cilju razvoja sportsko-
rekreacijskog i turističkog sadrŽaja na području općine Vojnić. Lokacija zahvata obuhvaća
područje k.o. Vojnić, i to na dijelovima neizgrađenih dijelova građevinskog područja naselja, a
u naravi se radi o poljoprivrednom zemljištu s upisanim kulturama oranica i livađa. Ukupna
površina zahvata je oko 27 046 m2. Pristup parceli osiguran je s javne prometnice na
jugoistočnoj strani čestice. U okviru zahvata planira se izgradnja glavne zgrade u kojoj su
smještene garderobe, u|az, uprava, restoran i pomoćni prostori, zatim zgrada poolbara i
sanitarija, zgrada sanitarija i strojarnicabazena, površine vanjskih bazena ukupne površine
1860 m2 i parkiralište za posjetitelje i djelatnike'
Planirane izmjene detaljno su opisane u Elaboratu zaštite okoliša kojeg je u studenom 2022.
izradio ovlaštenik Eko-monitoring d.o.o. izYaraždina, a koji je objavljen uZ ovtl Informaciju
na intemetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i odrŽiv og ruzv oja.

Sažeti opis postupka
Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traŽe se mišljenja tijela i/ili osoba
određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značđ1an negativan
utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba
određenih posebnim propisima ilili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zaitieresirane javnosti,
Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak
procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:
1. Ministarstvo gospodarstva iodrživog razvoja, Uprava zazaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Karlovačka županija, Upravni odje| za graditeljstvo i okoliš

Način očitovanja javnosti na informaciju
Javnost i zainteresirana javnostmože dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene
utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i
odrŽivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb,u roku od 30 dana od dana objave ove informacije,
pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama
(https : ltmin gor. eov fu ) rj ešenj e dones eno povodom predmetno g zahtjev a.

2


