
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

Odbor za poljoprivredu,  

gospodarstvo i turizam 

KLASA: 021-06/17-01/20 

URBROJ: 238/12-01-16-2 

Jastrebarsko, 11. listopada 2017. 

ZAPISNIK 

 

s 2. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, 

održane 11. listopada 2017. godine, u 17:00 u Gradskoj vijećnici,  Strossmayerov trg 13, Jastrebarsko. 

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Ignac Smetko, Sandra Brezar, Tomislav Pavić i Jurica Paljug. 

 

NENAZOČAN ČLAN ODBORA: Anđelko Vlašić.  

 

NAZOČNI GOSTI: Ivana Herceg, direktorica Turističke zajednice Grada Jastrebarskog i Goran 

Dikšić, tajnik Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog. 

 

OSTALI NAZOČNI: Ivana Španić, v.d. pročelnice Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i 

mjesnu samoupravu i financije i Zdravko Režek, voditelj Odsjeka i Irena Kozlina Beg, viša referentica 

za opće i kadrovske poslove i javnu nabavu.  

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Ignac Smetko otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i konstatira da je sjednici nazočno troje od petero 

članova Odbora te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Za današnju sjednicu predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Vatrogasne zajednice grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Turističke zajednice grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

4. Razno.  

 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 1. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik s 1. sjednice Odbora za poljoprivredu, 

gospodarstvo i turizam. 



 

Ad 2.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Vatrogasne zajednice 

grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

Ignac Smetko poziva tajnika VZGJ, Gorana Dikšića, da usmeno obrazloži Izvješće o radu. 

Goran Dikšić usmeno obrazlaže Izvješće o radu. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o radu Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog za 

2016. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Turističke zajednice grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu 

Ignac Smetko poziva direktoricu TZGJ, Ivanu Herceg, da usmeno obrazloži Izvješće o radu. 

Ivana Herceg usmeno obrazlaže Izvješće o radu. 

 Otvorena je rasprava. 

Ignac Smetko kazao je da je ovaj Odbor zatražio da se predmetno Izvješće nađe na stolovima 

odbornika i vijećnika, budući da su dotacije Grada prema Turističkoj zajednici velike, pa da se dobilje 

bolji uvid u to kako se troše proračunska sredstva. Također, konstatira da je sjednici pristupio član 

Odbora, Jurica Paljug pa je sada na sjednici nazočno četvero od petero članova Odbora. 

Tomislav Pavić konstatira da je kupljeno mobilno klizalište, pa pita u čijem je vlasništvu? Da li Grada 

ili Turističke zajednice, te da li se i dalje iznajmljuje „chiller“ - hladnjak? Primjećuje visok honorar 

voditelja otvorenja Adventa u Jaski. 

Ivana Herceg odgovara da je mobilno klizalište u vlasništvu Turističke zajednice, zbog te kupnje bila 

i je i veća dotacija Grada, što ove godine neće biti. Što se chillera tiče, on je u biti skuplji od klizališta 

i za sada ga iznajmljujemo. Konstatira da je taj projekt uspješan, puno je ljudi došlo na otvorenje, 

voditelji su bili atraktivni i unatoč visokoj cijeni, smatra da se isplatilo. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Turističke zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o radu Turističke zajednice grada Jastrebarskog za 

2016. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 4.) Razno 

/// 

 

Dovršeno u 17:15 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Ignac Smetko 

 


