
1 

 

KLASA: 021-04/19-01/99 

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

 

Z A P I S N I K   

 

 

s 9. sjednice ODBORA ZA TURIZAM održane 9. srpnja 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 HOFFMAN, HRVOJE 

ŽIBRAT 

 

Odsutni članovi:      - 

 

Ostali nazočni:  MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

 ŽELJKO FANJAK, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo 

 KRISTIJAN ČUJKO, pročelnik Ureda župana  

TOMISLAV LOKMER, viši stručni suradnik za turizam u Upravnom odjelu za 

gospodarstvo  

 

ZAPOČETO U 15:00 SATI. 

 

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

sjednici nazočno 7 članova Odbora te predlaže dnevni red.    

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 7 člana usvojen je sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Odbora  

2. 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  

3. Izvješće o turizmu u Karlovačkoj županiji za 2018. godinu te trendovi i aktivnosti za 2019. 

godinu   

4. Razno   

 

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Odbora  

 

  Gospodin Hrvoje Hoffman daje prigovor na zapisnik i to na strani 3. pod točkom 3., gdje 

navod treba glasiti: „ističe upitnost ekonomske opravdanosti ovakvih projekata s obzirom da ljudi 

odlaze iz Republike Hrvatske i ostaje pustoš na većini prostora naše Županije. Postavlja pitanje 

održavanja okoliša dvoraca, o čemu se i sada ne vodi briga.“ 
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 Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno uz izmjene g. Hoffmana usvojen je zapisnik s 8. sjednice 

Odbora.  

 

 

         TOČKA 2. 

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  

 

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

 

  Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

  Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, 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 3. 

Izvješće o turizmu u Karlovačkoj županiji za 2018. godinu te trendovi i aktivnosti za 2019. 

godinu 

 

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

 

 U raspravi su sudjelovali Hrvoje Hoffman, Željko Fanjak, Ankica Puškarić, Dina Begić, dr. sc. 

Gora Jakšić i Biserka Vranić.  

 

Gospodin Hrvoje Hoffman ističe kako mu je drago zbog promjene imena „Pedala laganini“. Zanima 

ga čime se može povezati povećani broj noćenja u prvom dijelu godine i ima li izgleda da se taj trend 

nastavi obzirom na to da ove godine sezona debelo podbacuje na cijeloj razini Hrvatske? 

Gospodin Željko Fanjak odgovara kako je bilo presudno povećanje smještajnih kapaciteta u 

Karlovačkoj županiji.  

Gospodin Hrvoje Hoffman upitao je što se radi po pitanju razvoja atrakcija i novih sadržaja? 

Gospodin Željko Fanjak naveo je neke od atrakcija poput otvorenja Muzeja Domovinskog rata, 

posjetiteljskog Centra Nikola Tesla što će sigurno privući veliki broj turista. Radi se na otvorenju Kuća 
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Špilje kod Rakovice, na projektu Vodene tajne Slunja kod Slunja na razvoju cikloturizma, te na cijelom 

nizu manifestacija na području cijele županije.  

Gospodin Hrvoje Hoffman navodi da neka od događanja nisu bila spomenuta u kalendaru događanja, 

a Muzej Domovinskog rata ne smatra posebnom atrakcijom, najviše zbog toga što ljudi koji idu na 

godišnji odmor, ne žele gledati takve stvari i to je čisto određeni segment ljudi.  

Gospodin Željko Fanjak odgovorio je kako statistika govori suprotno.  

Gospodin Hrvoje Hoffman ističe kako se ne spominje lovstvo u kontekstu turizma, govori se kako u 

tome leži veliki potencijal.  

Gospodin Željko Fanjak odgovara kako je lovstvo uključeno u Strategiju, ali nije posebno statistički 

iskazano u Izvješću.  

Gospodin Hrvoje Hoffman upitao je kako se mjere efekti u cikloturizmu? 

Gospodin Željko Fanjak odgovara da se radi o turistima koji imaju najveću potrošnju po danu, 

postavljena su 3 brojača biciklističkog prometa.  

Gospođa Ankica Puškarić ističe kako se poticajima u gospodarstvu podiže razina kvalitete usluge. 

Navodi da je teško identificirati bicikliste i lovce jer ugostitelji ne ispituju motiv dolaska turista.  

Gospođa Dina Begić napominje da se istraživanja motiva dolaska turista za sada rade samo za obalne 

županije.  

Gospodin Hrvoje Hoffman navodi da se po izdanim dozvolama može utvrditi broj posjetitelja u 

lovnom turizmu.  

Gospođa Biserka Vranić navodi da treba potencirati upoznavanje naše Županije od strane domaćih, 

npr. škola. Upitala je koliki dio prihoda se vraća u Županijski proračun te koji je najveći problem 

turizma u Županiji? 

Gospodin dr. sc. Goran Jakšić ističe kako treba raditi na strategiji, pomoću problema definirati 

ciljeve iz kojih se određuju mjere i aktivnosti.  

Gospodin Željko Fanjak navodi kako je najveći problem radne snage te nedostatka smještajnih 

kapaciteta. Ističe da nema direktnih prihoda u Županijski proračun, ali ima mnogo indirektnih. Bitna je 

boravišna pristojba.  

Gospođa Dina Begić navodi problem u vodoopskrbi i odvodnji u općini Rakovica. 

Gospodin Hrvoje Hoffman ističe da su na području općine Rakovica, gdje većina novih kapaciteta 

ležajeva gravitira prema Plitvičkim jezerima, problem vodoopskrba i odvodnja zbog vrste terena te su 

veća ulaganja u vodoopskrbu jer ne smije dolaziti do ugrožavanja prirode.  

 

 

 Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, usvojen je sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Izvješće o turizmu u Karlovačkoj županiji za 2018. godinu te trendovi i aktivnosti za 

2019. godinu.  

 

TOČKA 4. 

Razno 
 

Gospodin Hrvoje Hoffman pohvaljuje radove na desnoj obali rijeke Korane na potezu između 

Aquatike i Drvenog mosta na što je već dugo upozoravao na zapuštenost tog dijela. Također ističe da je 

potrebno urediti šetalište od ul. P. Filipca do Ruskog puta, o čemu je razgovarao sa županom. Ističe da 
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je to jedan vrlo bitan segment za turizam. Upitao je što je sa barijerom na ušću Korane i da li će se ta 

barijera ukloniti?  

 

Dr. sc. Goran Jakšić odgovara i pojašnjava tijek događanja te ističe kako općenito „diranje“ u prirodu 

nije dobro i to se na neki način vraća. Neminovno je da će barijera nestati ili će biti uklonjena.  

 

Gospodin Hrvoje Hoffman upitao je kako se odrazila zagađenost rijeka Mrežnice i Korane na 

turizam? 

Gospodin Željko Fanjak odgovara kako je sigurno bilo efekta, ali još nemamo podatke.  

 

 

DOVRŠENO U 15:45 SATI. 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

dr. sc. Goran Jakšić 




