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ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA

1.

Mjesto:

Mrkopalj, Turistički ured

Početak:

13:00

Dan i datum:

Srijeda, 28.02.2018.

Završetak:

14:23

2.

Prisutni:

3.

Odsutni:

4.

Utvrđivanje
kvoruma

5.

Materijali

6.

Dnevni red:














Josip Brozović, načelnik općine Mrkopalj
Goranka Tuhtan, direktorica TZO Mrkopalj
Helena Crnković, član
Josip Mataja, član
Arsen Jakovac, član
Božidar Križ, član
Anamarija Crnković, zapisničar

Darko Dobrović, član
Miljenko Kauzlarić, član
Robert Spišić, član
Ana Jakovac, član

Utvrđen je kvorum
Poziv na 10. sjednicu Turističkog vijeća, Godišnje financijsko izvješće i izvješće o
radu za 2017. godinu
1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice turističkog vijeća
2. Godišnje financijsko izvješće za 2017. g.
3. Razno
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Tijek izlaganja i zaključak sjednice Turističkog vijeća
Vijeće je otvorio načelnik Josip Brozović. Pozdravio je prisutne i zahvalio se na dolasku unatoč nepovoljnim
vremenskim uvjetima. Riječ je predao direktorici TZ-a Goranki Tuhtan koja je prisutnima predstavila zapisnik sa 9.
sjednice turističkog vijeća, koji je jednoglasno prihvaćen. Obrazložila je odakle su stigla sredstva za otvorenje Povijesne
i etno zbirke Mrkoplja čije je otvorenje obilježilo proteklu godinu. Direktorica je također obrazložila i odakle su stigla
sredstva za izradu odrasle i dječje narodne nošnje, te odakle su stigli predmeti i dokumenti koji se nalaze u zbirci.
Navela je i grupe koje su posjetile zbirku u proteklom razdoblju. Član Arsen Jakovac je predložio da se za zbirku napravi
brošura zbog promocije, a direktorica je odgovorila kako je u planu dodavanje zbirke i fotografija na internetsku stranicu
TZ-a. Još je dodala kako izrada brošure ovisi o financijskim sredstvima. Direktorica je također predstavila i službenu
maskotu TZ-a - medu dizajniranog protekle godine sa sredstvima TZ-a upravo za potrebe promocije mrkopaljskog
kraja. U 2018. g. se planira izrada aplikacije za biciklističke staze Mrkoplja. Direktorica je predstavila i izradu i izradu
novog promo materijala prošle godine koji je financiran i dizajniran od strane TZ-a. Predloženo je i da se ove godine u
Domu kulture postavi izložba lovstva i Foto safari u suradnji sa lovačkim društvom i šumarijom Mrkopalj. U daljnjem
tijeku sastanka, direktorica je navela da je u protekloj godini povećan prihod od boravišne pristojbe, ali su smanjeni
prihodi od članarine. Usporedbom broja noćenja u 2016. i 2017 g. došlo se do zaključka kako je u 2017. g. došlo do
povećanja broja noćenja za cca 24 %. Još je spomenut i sastanak čiji je povod bila inicijativa za uvrštenje strogog
rezervata Bijele i Samarske Stijene pod UNESCO prirodnu baštinu. Pošto je 22.02.2018. NP Risnjak postao upravitelj
rezervata, čekaju se njihovi daljnji postupci. Član Josip Mataja je u ime planinara prisutne obavijestio kako će se
07.07.2018. g. obilježavati dan planinara Gorskog kotara. Manifestaciji bi trebalo prisustvovati između 100 i 200 osoba.
TZ će promovirati manifestaciju i izraditi plakate. U nastavku sjednice član Božidar Križ se zahvalio na izboru i zaključio
svoj mandat kao predstavnik u skupštini TZ Županije. Jednoglasno je usvojen prijedlog da član Helena Crnković
postane predstavnica umjesto člana Božidara Križa u županijsku skupštinu TZ-a. Član Božidar Križ je također predložio
da se direktorici TZ-a Goranki Tuhtan podigne plaća. Načelnik je prisutne obavijestio da je taj prijedlog već postojeći,
te da o mogućem povećanju plaće odluku donosi Općinsko vijeće koje će o tome raspraviti već na sljedećoj sjednici.
Načelnik je vijeće zaključio u 14:23h.

Zapisničar

Anamarija Crnković,
Stručna suradnica u TZO Mrkopalj

Potpis

Mrkopalj, 25. listopada 2017.
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