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KLASA: 021-04/19-01/122 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-04 

 

Z A P I S N I K   

 

 

s 10. sjednice ODBORA ZA TURIZAM održane 17. rujna 2019. godine u Dvorani za 

sastanke Ureda župana,  A. Vraniczanya 2/II, Karlovac.                        

 

Nazočni članovi: dr. sc. GORAN JAKŠIĆ, DARKO MARKOVIĆ, ANKICA PUŠKARIĆ, 

TIHOMIR LORKOVIĆ, BISERKA VRANIĆ, HRVOJE ŽIBRAT 

 

Odsutni članovi:      HRVOJE HOFFMAN 

 

Ostali nazočni:  ŽELJKO FANJAK, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo 

 DAVIDE DUJMIĆ, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za financije 

 IVANČICA OBAJDIN, voditeljica Odjela za strateško planiranje i regionalni 

razvoj JURRA-e 

 BRUNO BAJAC, viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana 

 

ZAPOČETO U 12:30 SATI. 

 

 Sjednicom je predsjedao dr. sc. Goran Jakšić, predsjednik Odbora koji konstatira da je na 

sjednici nazočno 5 članova Odbora te predlaže dnevni red.    

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 5 članova usvojen je sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Odbora  

2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine  

3. Prijedlog Odluke o produljenju trajanja važeće Strategije lovnog i ribolovnog turizma 

Karlovačke županije do 2020. na razdoblje do 2027. godine 

4. Razno   

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Odbora  

 

Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 9. sjednice Odbora.  

 

 

         TOČKA 2. 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Davide Dujmić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za 

financije.  
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U raspravi su sudjelovali: Goran Jakšić, Željko Fanjak. 

 

Gospodin Goran Jakšić zamolio je pojašnjenje projekta „Dodir civilizacija“. 

Gospodin Željko Fanjak daje obrazloženje. 

 

 Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. 

godine. 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Odluke o produljenju trajanja važeće Strategije lovnog i ribolovnog turizma 

Karlovačke županije do 2020. na razdoblje do 2027. godine 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Željko Fanjak, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo.  

 

U raspravi su sudjelovali: Ankica Puškarić, Željko Fanjak, Goran Jakšić, Biserka Vranić, Ivančica 

Obajdin, Hrvoje Žibrat. 

 

Gospođa Ankica Puškarić ističe kako je razumljivo da se strategija treba produžiti te sugerira da se 

ubuduće razmisli o regulaciji dnevnih ribolovnih dozvola odnosno problematike ilegalnog kampiranja. 

Gospodin Željko Fanjak zahvaljuje na sugestiji. 

Gospodin Goran Jakšić daje osvrt na predmetnu strategiju. 

Gospođa Biserka Vranić upitala je važi li ova strategija dok se ne napravi strategija većeg urbanog 

područja te je li se napravila kakva analiza o tome koliko i na koji način je ova strategija izrealizirana. 

Gospođa Ivančica Obajdin daje obrazloženje učinaka predmetne strategije. 

U međuvremenu se sjednici Odbora pridružio Darko Marković. 

Gospodin Hrvoje Žibrat upitao je postoji li neki dokument s točnim podacima o tome što se 

temeljem predmetne strategije napravilo. 

Gospodin Goran Jakšić ističe kako bi bilo korisno da onaj tko je zadužen za provedbu aktivnosti 

dostavi što je napravljeno i da se iz toga napravi neka statistika temeljem koje onda nastaju i 

znanstveni radovi. 

Gospođa Biserka Vranić daje prijedlog da se do kraja godine ili u prva tri mjeseca 2020. godine 

napravi analiza provedbe predmetne strategije od strane stručnih službi županije. 

Gospodin Goran Jakšić smatra da rezultati ove strategije sigurno postoje i da bi bilo dobro da se 

napravi analiza i evaluacija. 

Gospođa Ankica Puškarić slaže se s iznesenim jer je evaluacija ionako sastavni dio strategije. 

 

 Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o produljenju trajanja važeće Strategije lovnog i ribolovnog turizma 

Karlovačke županije do 2020. na razdoblje do 2027. godine. 
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TOČKA 4. 

Razno 
 

Članovi Odbora Hrvoje Žibrat, Ankica Puškarić i Tihomir Lorković zatražili su da im se materijali za 

sjednice Odbora ubuduće dostavljaju isključivo putem elektroničke pošte. 

 

 

DOVRŠENO U 13:10 SATI. 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

dr. sc. Goran Jakšić 




