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ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA

1.

Mjesto:

Mrkopalj, Turistički ured

Početak:

14:05

Dan i datum:

Srijeda, 25.10.2017.

Završetak:

15:15

2.

Prisutni:









Josip Brozović, predsjednik
Goranka Tuhtan, direktorica TZO Mrkopalj
Božidar Križ, član
Darko Dobrović, član
Helena Crnković, član
Josip Mataja, član
Anamarija Crnković, zapisničar

3.

Odsutni:





Arsen Jakovac, član
Miljenko Kauzlarić, član
Robert Spišić, član

4.

Utvrđivanje
kvoruma

5.

Materijali

Utvrđen je kvorum
Poziv na 9. sjednicu Turističkog vijeća, Prijedlog programa rada i financijski plan
TZO Mrkopalj za 2018.
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1. Prijedlog programa rada sa financijskim planom za 2018. godinu
6.

Dnevni red:

2. Prijedlog imenovanja Nadzornog odbora
3. Razno

Tijek izlaganja i zaključak sjednice Turističkog vijeća
Sjednicu Turističkog vijeća otvorio je Josip Brozović, predsjednik. Nakon prigodnih pozdravnih riječi,
predsjednik je riječ predao direktorici Turističkog ureda Goranki Tuhtan, koja je odmah krenula sa
predstavljanjem Prijedloga programa rada sa financijskim planom za 2018. godinu. Utvrđeno je da je
dokument napravljen u skladu sa financijskim mogućnostima Turističke zajednice, financijski plan je
napravljen na temeljima financijskog stanja u poslovnim knjigama, a kalendar događanja za 2018.
posložen je na uobičajenim manifestacijama kao i svake godine do sada, s tim da će se ARTfest raditi
4 petka u mjesecu srpnju, a ne samo jedan vikend ili 5 dana zaredom kao što je bio slučaj protekle
dvije godine. Razlog tome se navodi činjenica da bude previše kvalitetnih zbivanja „naguranih“ u
jedan vikend, a poslije toga nema nikakvih događanja. Naravno sve skupa će se raditi ukoliko se
dobiju financijska sredstva na nekom od natječaja. Utvrđeno je da se kalendar događanja mijenja
ovisno o dobivenim sredstvima na javnim pozivima/natječajima, a manifestacije nam često ovise i o
vremenskim prilikama. Kalendar događanja sastavni je dio Prijedloga programa rada sa financijskim
planom za 2018. godinu. Pošto istječe mandat Nadzornom odboru (u daljnjem tekstu NO), osim
predsjednika NO kojega predlaže TZ Kvarnera Roberta Starčevića kojemu mandat istječe 2019. god.,
za članove NO su jednoglasno predloženi Zlatica Tadejević i Emina Tomac. Pod točkom 3. Božidar Križ
je predložio aktivnosti vezane uz zimski turizam, odnosno da se uvede curling – boćanje na ledu.

Zapisničar

Anamarija Crnković,
Stručna suradnica u TZO Mrkopalj

Potpis

Mrkopalj, 25. listopada 2017.
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