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I. ODREDBE ODLUKE KOJE SE MIJENJAJU  

(Napomena: Prekriženom crnom bojom označen je dosadašnji tekst koji se zamjenjuje). 

  

 

Članak 1. 
(1) Lokacijom za kupanje (kupalište) na području Grada Delnica proglašava se područje 

tzv. „Pritiske“ na rijeci Kupi.  

(1) Lokacijama za kupanje tj. kupališta na području Grada Delnica, proglašavaju se 

kupališta na desnoj obali rijeke Kupe, i to područja tzv. „Pritiske“  čija je oznaka kčbr. 5341 te 

„Jaza“ čija je oznaka kčbr. 5480/1,  a koje se nalaze u k.o. Grbajel .  

(2) Kupalište se sastoji od travnatog i vodenog dijela i smješteno je na desnoj obali rijeke 

Kupe. 

(2) Kupališta se sastoje od travnatog i vodenog dijela. 

(3) Kupalište se nalazi 1 km iza naselja Guče selo u smjeru Broda na Kupi.  

(3) Kupalište Pritiske“ nalazi se 1 km iza naselja Guče selo u smjeru Broda na Kupi, 

dok se kupalište Jaz nalazi u naselju Gustom Lazu, 1,5 km uzvodno od Broda na Kupi. 
(4) U vodi prostor kupališta obuhvaća 250 metara dužine, a širine do sredine rijeke Kupe  

prema susjednoj obali na teritoriju Republike Slovenije. 

(5) Kartografski prikaz plaže, prikaz ocjena o kakvoći površinskih voda za kupanje 

prethodne godine i profil vode za kupanje sastavni su dijelovi ove odluke, koji se ne objavljuju. 

 
 

II. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA OVIH IZMJENA ODLUKE  

Navedeni je prijedlog izrađen prema ondašnjem, od 21.05.2018. godine,  Amandmanu 

vijećnika Gradskog vijeća Grada Delnica, gosp. Gorana Račkog., a sve temeljem Savjetovanja 

sa zainteresiranom javnošću na navedenu Odluku, MO Brod na Kupi, koji je dana 10.05.2018. 

godine predložio je da se uz područje „Pritiske“, kao kupalište na rijeci Kupi proglasi i pozicija 

„Jaza“ i to iz razloga što se prije svega radi o mjestu koje je oduvijek bilo atraktivno za kupanje, 

a osim toga,  Udruga „Kupa“ već punih 14 godina na toj lokaciji provodi poznati tradicionalni 

međunarodni plivački miting „KUPOM UZVODNO“. 

Prema tome, predloženim izmjenama, čitavo područje MO Brod na Kupi dobilo bi na 

puno većoj turističkoj vrijednosti što bi za posljedicu moglo imati ne samo turistički nego i  

gospodarski prosperitet i razvoj područja MO Brod na Kupi, ali i čitave Kupske doline te 

naravno Grada Delnica i Primorsko-goranske županije. 

 

 

 


