
KLASA: 021-04/17-01/149 

URBROJ: 2133/1-01-03/01-17-01 

 

Z A P I S N I K   

 

 

s 1. sjednice ODBORA ZA TURIZAM održane 15. rujna 2017. godine u Dvorani za 

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

 

Nazočni članovi: dr. sc. GORAN JAKŠIĆ, MIHOVIL BIĆANIĆ, TIHOMIR LORKOVIĆ, 

NIKOLA PAULIĆ, HRVOJE HOFFMAN, HRVOJE ŽIBRAT  

 

Odsutni članovi:      ANKICA PUŠKARIĆ 

 

Ostali nazočni:  MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije, 

   ŽELJKO FANJAK, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo  

MARIN STANIŠIĆ, viši stručni suradnik za turizam u Upravnom odjelu za 

gospodarstvo 

   DINA BEGIĆ, direktorica Turističke zajednice Karlovačke županije 

IRENA GEROVAC ZRNIĆ, tajnica Županijske Skupštine  

 

ZAPOČETO U 13.30 SATI. 

 

 Sjednicom Odbora predsjedao je dr. sc. Goran Jakšić, predsjednik. 

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova usvojen je sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke 

županije za 2017. godinu  

2. Trendovi i kretanja u turizmu Karlovačke županije u 2016. godini te aktivnosti u 2017. godini  

3. Tekuća problematika 

 

 

TOČKA 1. 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017. god. 

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke 

županije za 2017. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje dala je gospođa Marija Gemeri, pročelnica Upravnog odjela za financije.   

 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

   

  Uz nazočnost 6 članova, sa 5 glasova za i 1 suzdržanim glasom donesen je sljedeći: 

 



 

 

Z A K L J U Č A K  

Prihvaća se:  

a) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu  

b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije 

za 2017. godinu 

   

TOČKA 3. 

Trendovi i kretanja u turizmu Karlovačke županije u 2016. godini te aktivnosti u 2017. godini 

 

 Uvodno obrazloženje dao je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo ŽELJKO FANJAK. 

  

 U raspravi su sudjelovali:  HRVOJE HOFFMAN, MIHOVIL BIĆANIĆ i dr. sc. GORAN 

JAKŠIĆ. 

 Gospodin Hrvoje Hoffman istaknuo je da je ovo izvješće vrlo detaljno. Međutim zanima ga u 

samom turizmu jedan malo taman podatak, a to je siva ekonomija. Da li se itko s time bavi, da li 

postoje takvi podaci glede toga jer poznajući dosta ljudi u turizmu koje se bavi i privatnim smještajem 

i vlasnici su privatnih hotela i drugih ugostiteljskih objekata i slično, svi kažu da su ovi podaci koji su 

dani na van neosnovani i daleko od stvarne slike. Da su na mjestima na Jadranu kad su udarna, možda 

dva tjedna po sezoni onako kako su bila osamdesetih godina proteklog stoljeća. Da su ovi podaci 

prividni, da najgori dio čitave priče je taj što je ogroman broj ljudi koji se nalaze u kampiranju na 

divlje i to najviše stranaca. Ogroman broj ljudi koji se naručuju preko interneta, a da to nitko ne 

kontrolira u privatnom smještaju. Da bi netko trebao prekontrolirati sve te silne podatke, pogotovo na 

Jadranu, gdje ljudi prijavljuju kao svoje prijatelje ljude, ne znam iz Madagastara i to se stalno 

smjenjuju ti nekakvi prijatelji i stalno su drugačiji iz godine u godinu. To nema nikakvih kontrola.  

 Gospodin Željko Fanjak, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo   

 Nekakav konkretan odgovor ću Vam teško dati s obzirom da mi ovdje govorimo trendovima i 

kretanjima u turizmu i rekapitulaciji u prošloj godini, to su statistički pokazatelji, kolega Stanišić je to  

izvukao iz svih izvora po službenim statistikama Državnog zavoda za statistiku iz Hrvatske narodne 

banke. Dakle, mi ovdje govorimo o legitimnim podacima, relevantnim tako da stvarno ne mogu 

komentirati, nije u našoj ingerenciji.  

 Gospodin Hrvoje Hoffman jasno  mi je taj odgovor sa ingerencijom, to sam više puta čuo 

kada sam pokucao na različita vrata, a isto tako što se tiče samih statističkih podataka. Jedan od 

najvećih statističara kod nas je gospodin Serder, pokojni profesor ili je govorio ono o zelju i mesu i o 

stanovništvu. Isto tako kod Karlovca se nigdje ne spominje u cijelom ovom dokumentu privlačenje 

pažnje, odnosno razrada plana kako privući pažnju ljudi i kako ih dovući na ovo područje. Znači to se 

već naziva određena atrakcija i mogućnost marketinga preko interneta. Zašto, to što je Karlovac 

izgubio jednu bitnu stavku u svojoj poziciji, ispravite me ako sam u krivu, a to je da je on bio tranzitni 

grad kroz koji je prolazilo dosta prometa. Ovim velikim cestama koje zaobilaze grad u prometnom 

smislu vi ste izgubili jako velik promet ljudi. Sam utjecaj toga vi možete vidjeti ako sjednete u auto i 

idete starom cestom prema moru. Onda možemo dodati u kartu što se je desilo sa stanarima i 



objektima koji su dobro poslovali dok je ta cesta bila poveznica sa morem. Ista ta stvar se dešavala 

ovdje. Nemojmo se zavaravati ovdje nema ničega što pokazuje da se na tome radi, apsolutno ničega. 

Ja bar ne vidim.  

 Gospodin Željko Fanjak, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo  

 Teško mi je dati tu neki jednoznačni odgovor, ovdje govorimo o statističkim brojkama. Dakle, 

ako spominjemo tu staru cestu prema moru možemo vidjeti našu perjanicu turizma a to je Rakovica, 

možemo vidjeti odlične podatke iz Slunja. Dakle, to je stvarno jedan trend rasta, dvoznamenkasti 

rekao bih, ako imamo 13,86% više dolazaka, 17,98% više noćenja komentar je vjerojatno usmjeren na 

strukturu gostiju, tranzitni grad, da li raditi više na produženju boravka turista jer nam je u interesu 

imati ljude koji dolaze kraće.  

 Gospodin Hrvoje Hoffman ono što mene zanima i inače dosta ljudi postavlja pitanje je da li 

postoje podaci o tome koliko je posjetitelja Aquatike došlo organizirano i koliki je udio od tih 

organiziranih posjetitelja školski posjet. Također postavlja pitanje kako Turistička zajednica Grada 

Slunja ulazi u sezonu bez ravnatelja te moli odgovor.  

 Predsjednik Odbora dr. sc. Goran Jakšić istaknuo je trenutno stanje u Aquatici koje je sada 

dobro, ali je nužno daljnje ulaganje. 

 Gospodin Mihovil Bićanić dao je dobar primjer turističkog poslovanja Rakovice. 

 Zamjenica župana Martina Furdek Hajdin i stručni suradnik Marin Stanišić odgovorili su 

na postavljena pitanja.  

   

  Uz nazočnost 6 članova, sa 4 glasa za, 1 protiv i 1 suzdržanim donesen je sljedeći: 

 

Z A K L J U Č A K  

 

Prihvaća se Izvješće o trendovima i kretanju o turizmu Karlovačke županije u 2016. godine te 

aktivnosti u 2017. godini. 

 

TOČKA 3. 

Tekuća problematika 

  

 Pod ovom točkom gospodin Hrvoje Hoffman postavio je pitanje da li se zna stav Karlovačke 

županije vezano uz problem Plitvičkih jezera. 

   

 

DOVRŠENO U 14.30 SATI. 

 

PREDSJEDNIK 

 

dr. sc. Goran Jakšić 




