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KLASA: 021-04/19-01/64 

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

 

Z A P I S N I K   

 

 

s 8. sjednice ODBORA ZA TURIZAM održane 12. travnja 2019. godine u Dvorani za 

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

 

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

BISERKA VRANIĆ, HRVOJE HOFFMAN, HRVOJE ŽIBRAT 

 

Odsutni članovi:      ANKICA PUŠKARIĆ,  

 

Ostali nazočni:  TOMISLAV LOKMER, viši stručni suradnik za turizam u Upravnom odjelu za 

gospodarstvo  

 RENATA MARINKOVIĆ, viši savjetnik za razvoj i EU fondove u Upravnom 

odjelu za gospodarstvo  

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

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

DINA BEGIĆ, direktorica TZ Karlovačke županije  

 

ZAPOČETO U 14:00 SATI. 

 

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

sjednici nazočno 6 članova Odbora te predlaže dnevni red.    

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 člana usvojen je sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Odbora  

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu  

3. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019.   

godinu  

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

2019. godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4. Razno   
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TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Odbora  

 

  Gospodin Hrvoje Hoffman daje prigovor na zapisnik te navodi kako se zapisnici sa sjednica 

Odbora ne objavljuju redovito. 

 

 Uz nazočnost 6 članova, sa 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, uz unošenje teksta koji 

izričito traži gospodin Hrvoje Hoffman, usvojen je zapisnik sa 7. sjednice Odbora.  

 

 

         TOČKA 2. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu 

 

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

 

  Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

  Uz nazočnost 6 članova, sa 4 glasa ZA , 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, 

usvojen je sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu.  

   

 

TOČKA 3. 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019.  

godinu  

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

za 2019. godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

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

 U raspravi su sudjelovali: Hrvoje Hoffman, Renata Marinković, Tomislav Lokmer, Hrvoje 

Žibrat, Goran Jakšić, Dina Begić, Biserka Vranić, Mihovil Bićanić. 

 

 Gospodin Hrvoje Hoffman dovodi u pitanje sami smisao uređenja starih gradova, financijsku 

isplativost takvih ulaganja, posebice uzimajući u obzir odlazak stanovništva s ovih prostora. 

 Gospođa Renata Marinković konkretizira projekt „Dodir civilizacija“ i daje pojašnjenje. 

 Gospodin Hrvoje Žibrat smatra kako kulturna baština ne mora nužno nositi visok prihod već 

ona živi od društva. 

 Gospođa Dina Begić ističe kako se kulturnu baštinu poput dvoraca ne može gledati samo radi 

isplativosti, ali svakako da oni obogaćuju turističku ponudu i priču same destinacije. 

 Gospođa Biserka Vranić navodi kako je bila na prezentaciji Konzervatorskog odjela, smatra 

da su projekti dobri ali je realizacija spora. 
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Gospodin Mihovil Bićanić ističe kako jedinice lokalne samouprave ne mogu same financirati zahvate 

na dvorcima. Smatra da dvorci nisu objekti sami za sebe već su s njima povezani i ugostiteljski objekti, 

apartmani, suveniri i slično. 

Gospodin Tomislav Lokmer ističe važnost razvojnih projekata za jedinice lokalne samouprave, dok 

će sama financijska isplativost krenuti s privatnim investicijama. 

Gospodin Hrvoje Hoffman ističe upitnost ekonomske opravdanosti ovakvih projekata s obzirom da 

ljudi odlaze, upitno je tko će održavati okoliš oko dvoraca. 

Gospođa Dina Begić navodi kako dvorci po zakonu ne mogu imati hotelsko-turističku namjenu te 

smatra kako bi trebalo povesti raspravu o promjeni takvog propisa. 

Gospodin Tomislav Lokmer navodi kako je turizam multidisciplinarno područje i efekt se može 

očekivati kroz minimalno 5 godina. 

Gospođa Biserka Vranić ističe važnim rješavanje vlasničkopravnih odnosa. 

Gospodin Goran Jakšić pojašnjava kako je Stari grad Dubovac kaštel a ne dvorac, navodi primjer 

muzeja Branič kule. 

 

Uz nazočnost 6 članova, sa 5 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojen je sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se: 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. 

godinu 

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

županije za 2019. godinu.  

   

 

 

TOČKA 4. 

Razno 
 

Gospodin Hrvoje Hoffman napominje kako je dobio odgovor vezano za upit oko šetnice na Gazi. 

 

 

 

DOVRŠENO U 15:05 SATI. 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

dr. sc. Goran Jakšić 




