ZAPISNIK
sa 14. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo održane dana 3.
srpnja 2020. godine u uredu načelnika Općine Lastovo sa početkom u 11:30 sati.
Nazočni vijećnici: Leo Katić, Milka Mihoč, Bruna Đuković, Eduard Bačko, Lucijana Barbić, i
Meri Glumac.
Odsutni vijećnici: Željko Kurta, Ivana Marčeta Frlan i Adela Šarić Nikolić,
Ostali nazočni: Bruna Rizvanović.
Leo Katić, predsjednik Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo, otvorio je
sjednicu, pozdravio nazočne, utvrdio da je na sjednici nazočno šest vijećnika i da Vijeće može
pravovaljano odlučivati, pa je predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Zapisnik sa 13. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo
2. Izvještaj o poduzetim aktivnostima prema zaključcima sa 13. sjednice TV
3. Potpore manifestacijama u ljetnoj sezoni 2020
4. TIC Knežev dvor
5. Razno na prijedlog vijećnika
Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik je utvrdio da je jednoglasno usvojen Dnevni red.

RAD PO USVOJENOM DNEVNOM REDU
TOČKA 1. ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE
LASTOVO
Predsjednik Leo Katić upitao je članove imaju li primjedbe ili dopunu na Zapisnik sa 13.
sjednice TV koji su prethodno dobili putem maila. Kako nitko nije imao primjedbi,
Predsjednik je zaključio prvu točku i stavio je na glasanje. Točka 1. je jednoglasno usvojena.

TOČKA 2. IZVJEŠTAJ O PODUZETIM AKTIVNOSTIMA PREMA ZAKLJUČCIMA SA 13. SJEDNICE
TURISTIČKOG VIJEĆA
Bruna je izvijestila vijećnike o stanju dugovanja turističke pristojbe i rekla kako se
nakon posljednjeg upozorenja koje je poslano nakon prošle sjednice, a na prijedlog
djelatnika carine iz Korčule, dug smanjio za oko 12.000,00 kn. Ostalih 6.000,00 kuna duga će
se naplatiti tijekom sezone jer veliku većinu čine vikendaši koji će tek doći na otok prilikom
čega će se naplatiti dugovanje.
Obavijestila je kako je i ove godine na mjesto turističkog informatora zaposlena
Valentina Frlan preko studentskog ugovora koja se i jedina javila na javni poziv.
Što se tiče snimanja promotivnog videa, snimanje je završeno, a kroz srpanj se
očekuje završni uradak. Također su završene akcije čišćenja uvala koje su organizirane u
suradnji s Parkom i Komunalcem.
Leo je rekao kako još uvijek nitko nije odgovorio na upit u vezi otpadnih voda s
Pjevora koji je poslala Općina i nije se napravio troškovnik za prostor kraj Komunalca, ali će
ga svakako dostavit kada se bude pripremio.
Bruna je iznijela podatke o dosadašnjem turističkom prometu te rekla kako je do
kraja lipnja ostvareno 40% prometa u odnosu na prošlu godinu što je porast u odnosu na
podatke u prvoj polovini lipnja koji su pokazivali da je ostvareno samo 23%. Posljednjih
nekoliko dana u lipnju se mogu mjeriti s prošlogodišnjim podacima. Uvid u podatke u
jahtašima nema, ali je Bruna Đuković rekla kako po evidenciji Parka za lipanj naplaćeno je
50% ulaznica u odnosu na prethodnu godinu.
Milka je utvrdila da je završena akcija čišćenja i upitala Lea hoće li se Zaklopatica malo
uredit na što je Leo rekao da će DVD oprati rivu uskoro. Milka je upitala što je sa šahtom
kraj autobusne stanice i vodovodom, Leo je rekao da se radi o kanalu koji nije betoniran i da
će vidjeti što se može napraviti.
Lucijana je rekla kako je i kraj Komunalca gdje se nalazi hidrant iskopana rupa i nije
se saniralo. Edi je rekao da je i kraj Trga Poklada također iskopano i nije se završilo nego tako
stoji već neko vrijeme. Leo je rekao da će komunalni redar poslikati i poslat odgovornima
dopis.
Kako nitko nije imao ništa za nadodati Leo je zaključio 2. točku dnevnog reda. Sjednici
se priključila i Ivana Marčeta Frlan kao sedma vijećnica u 11:40.

TOČKA 3. POTPORE MANIFESTACIJAMA U LJETNOJ SEZONI 2020
Bruna je ponovila odluku vijeća sa 12. sjednice o osnivanju radne skupine za
sastavljanje uvjeta natječaja i bodovanja kada je vijeće odlučilo da radnu skupinu čine Bruna
Đuković i Bruna Rizvanović. Opisani su kriteriji natječaja. Radna skupina se posljednji put
sastala 2. srpnja 2020. u uredu TZ-a kako bi provjerila i pripremila rezultate i bodove
pristiglih prijava za potpore manifestacijama na temelju čega će vijeće donijeti odluku o
iznosu financiranja pojedinog prijavitelja. Utvrđeno je da su sve prijave pristigle u zadanom
roku sa potpunom dokumentacijom.
Prijavili su se: klapa Ladesta, Kino Mediteran, Lastovo Trail, udruga Dobre
Dobričević, La!Uvo! i Provin LTN. Prema prethodnoj odluci, na raspolaganju je bilo 23.500,00
kn za potporu manifestacijama u 2020. godini. Bodovi su raspodijeljeni kako je prikazano u
donjoj tablici:
KORISNIK

UKUPNI TROŠKOVI (kn) TRAŽENA POTPORA (kn)

BROJ BODOVA

Kino Mediteran

35.500,00

6.000,00

17

Dobre Dobričević 73.550,00

8.925,00

15,5

La!Uvo!

142.000,00

8.000,00

15

Lastovo Trail

32.500,00

?

12

Klapa Ladesta

44.240,00 (6.300,00)

19.620,00 (3.150,00)

11,5

Provin LTN

12.000,00

6.000,00

11,5
UKUPNO 82,5

Prema odluci Turističkog vijeća, a u skladu s bodovima koje je dobio pojedini
prijavitelj dodijeljeni su iznosi kako slijedi:
 Kino Mediteran – 5.000,00 kn
 Dobre Dobričević – 4.500,00 kn
 La!Uvo! – 4.500,00 kn
 Lastovo Trail – 3.500,00 kn
 Klapa Ladesta – 3.000,00 kn
 Provin LTN – 3.000,00 kn
Turističko vijeće TZOL u svom sastavu je jednoglasno donijelo odluku i točka 3 je zaključena.

TOČKA 4. TIC KNEŽEV DVOR
Bruna je objasnila kako je na prijedlog načelnika Općine Lastovo prihvatila
preuzimanje organizacije posjeta Kneževog dvora. Ministarstvo turizma je u procesu
proglašenja Palaca kao javne turističke infrastrukture što će omogućiti Turističkoj zajednici
općine Lastovo da na legalan način naplaćuje ulaznice uz dodatne pogodnosti kao što je
prodaja suvenira i sl. što se može i ne mora iskoristiti. Predložila je da prema frekventnosti
turista po Pjevoru vrijeme kada će Knežev dvor biti otvoren bude od 8 do 11 sati svaki dan.
Što se tiče financiranja zaposlenika koji bi radio 3 sata dnevno, predložila je kao
najjeftiniji model da njegova neto plaća bude 2.000,00 kuna što bi ukupno s doprinosima
iznosilo mjesečno oko 3.000,00 kn. Da bi se pokrio taj trošak, uz cijenu ulaznice 25,00kn po
osobi, trebalo bi mjesečno prodati oko 120 ulaznica, odnosno prosječno 4 ulaznice dnevno
što smatra da je dostižno i izvedivo.
Meri je predložila da se poradi na promociji na način da se obavijesti restorane i sl.
kako bi turisti bili upoznati s tom ponudom.
Bruna se složila i iskoristila priliku da zahvali Komunalcu na pomoći oko uređenja
okoliša Kneževog dvora i muzeja Sv. Ivana. Obzirom da nije planiran ovaj projekt u
financijskom planu zatražila je vijećnike da donesu odluku o financiranju s napomenom da
TZ neće imati izvanredan trošak nego će se financirati iz naplaćenih ulaznica koje također
nisu bile planirani prihod.
Milka je upitala postoji li mogućnost da se netko od zaposlenica ureda preraspodijeli
u tom vremenu u Knežev dvor na što je Bruna rekla da smatra da to nije moguće jer se u tom
slučaju ne bi moglo „pokriti“ radno vrijeme ureda kako je planirano.
Edi se složio da ured ne može biti zatvoren u tom vremenu zbog odlaska jedne od
zaposlenica u Knežev dvor.
Milka je rekla da bi bilo dobro da turistički ured radi vikendom onako kako radi i
radnim danom.
Leo se ispričao detalje dogovora oko preuzimanja organizacije posjeta u Kneževom
dvoru i objasnio da se rad u Kneževom dvoru ne može organizirati kako Milka predlaže.
Rekao je da su razmotreni svi preduvjeti prije nego se došlo na sjednicu i smatra da je ovo
jedino rješenje da bude tamo jedna osoba koja nije iz ureda.
Ivana se složila i rekla kako su novci za taj trošak oni koji će se uprihoditi prodajom
ulaznica i nisu direktno izdvojeni iz proračuna.

Leo je rekao kako će općina i dalje preuzeti trošak struje i vode te je jedini trošak koji
TZ snosi zapravo minimalan i uključuje samo trošak jednog zaposlenika kako je ranije
prikazano.
Ivana je rekla kako je plaća određena za osobu koja će raditi u Kneževom dvoru
povoljna za TZ jer će osoba koja će tamo biti također i održavati čistoću u Kneževom dvoru.
Meri se složila kako je dobro da osoba u Kneževom dvoru bude određena samo za to, a ne da
se trči iz ureda u Palac i obratno.
Leo je upitao prisutne imaju li još prijedloga i nitko se nije javio. Stavio je na
glasovanje odluku o zapošljavanju osobe kroz srpanj i kolovoz na tri sata svaki dan, a kasnije
se može produžiti ako bude potrebe. Odluka je usvojena. Točka 4. je zaključena.
TOČKA 5. RAZNO NA PRIJEDLOG VIJEĆNIKA
Meri je predložila da se gospođu koja je zaposlena u Komunalca nagradi jer smatra da
vrlo dobro obavlja svoj posao. Navela je primjere i rekla da vjeruje kako gospođa radi sa
dušom i pohvalila je i direktoricu Komunalca.
Bruna je upitala što je sa voznim redom autobusa koji uopće ne vozi vikendom i
reducirane su linije u odnosu na lani. Leo je rekao da je odgovor negativan i da su veliki
troškovi te traže sufinanciranje tih linija. Za prijevoz djece van škole tražili su sufinanciranje
od 100,00 kn dnevno, a za dnevno voženje vožnji po zahtjevu općine čak 500,00 kn dnevno
što je neprihvatljivo. Ministarstvo prosvjete je upitano za mišljenje i rekli su da se ne može
financirati iz sredstava sufinanciranja linija na otocima. Obzirom da nije znao da se linije ne
voze vikendom, nakon sjednice će odmah kontaktirati prijevoznika i zatražiti očitovanje.
Milka je upitala Brunu Đuković da li se može u Zaklopatici postavit znak da je
zabranjeno sidrište jahti osim onih na bovi. Bruna je rekla da ne može.
Kako nitko nije imao drugih prijedloga predsjednik Turističkog vijeća, Leo Katić, je
zaključio sjednicu.
Sjednica je završena u 12:05 sati.
Zapisničar
Bruna Rizvanović

Predsjednik Turističkog vijeća
Leo Katić, v.r.

Turistička zajednica Općine Lastovo
Pjevor 7 20290 Lastovo
tel/fax 020/801 018
e-mail: info@tz-lastovo.hr
web: www.lastovo.hr
Urbroj: 34/20
Lastovo, 3. srpnja 2020. godine

ZAKLJUČCI SA 14. SJEDNICE VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LASTOVO
Na 14. sjednici Turističkog Vijeća Turističke zajednice općine Lastovo, održanoj 3. srpnja
2020. godine, doneseni su sljedeći zaključci po točkama dnevnog reda:
1. Zapisnik sa 13. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo
- usvaja se zapisnik sa 13. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo.
2. Izvještaj o poduzetim aktivnostima prema zaključcima sa 13. sjednice TV
- NPKLM vodovod nije odgovorio na dopis u vezi otpadnih voda s Pjevora koji je poslala
Općina i nije se dobio troškovnik struje i vode na površini ispred Komunalca
- smanjeno je dugovanje po turističkoj pristojbi prema TZOL za 12.000,00 kn
- zaposlena je turistička informatorica – Valentina Frlan
- završeno je snimanje promo videa i završene su akcije čišćenja uvala
- DVD će oprati rivu u Zaklopatici
3. Potpore manifestacijama u ljetnoj sezoni 2020
-

dodijeljeni su iznosi kako slijedi:


Kino Mediteran – 5.000,00 kn



Dobre Dobričević – 4.500,00 kn



La!Uvo! – 4.500,00 kn



Lastovo Trail – 3.500,00 kn



Klapa Ladesta – 3.000,00 kn



Provin LTN – 3.000,00 kn

4. TIC Knežev dvor
-

odlučeno je da se zaposli osoba u TIC-u Knežev dvor kroz srpanj i kolovoz na tri sata svaki
dan, a kasnije se ugovor može produžiti ako bude potrebe
5. Razno na prijedlog vijećnika

-

Općina će kontaktirati autobusnog prijevoznika u vezi nepostojanja autobusne linije
vikendom

Predsjednik Turističkog Vijeća TZO Lastovo
Leo Katić v.r.

Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N.
52/19) i članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Lastovo (Službeni glasnik Općine
Lastovo, broj 4, od 7. svibnja 2020. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine
Lastovo na svojoj 14. sjednici održanoj 3. srpnja 2020. godine donosi

ODLUKU br. 1-XIV/20

Zapisnik sa 13. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Lastovo se jednoglasno
prihvaća.

Predsjednik

Leo Katić

Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N.
52/19) i članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Lastovo (Službeni glasnik Općine
Lastovo, broj 4, od 7. svibnja 2020. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine
Lastovo na svojoj 14. sjednici održanoj 3. srpnja 2020. godine donosi

ODLUKU br. 2-XIV/20

jednoglasnom odlukom dodjeljuju se iznosi za potpore manifestacijama u sklopu Kulturnog
ljeta kako slijedi:


Kino Mediteran – 5.000,00 kn



Dobre Dobričević – 4.500,00 kn



La!Uvo! – 4.500,00 kn



Lastovo Trail – 3.500,00 kn



Klapa Ladesta – 3.000,00 kn



Provin LTN – 3.000,00 kn

Predsjednik

Leo Katić

Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N.
52/19) i članka 23. Statuta Turističke zajednice općine Lastovo (Službeni glasnik Općine
Lastovo, broj 4, od 7. svibnja 2020. godine), Turističko vijeće Turističke zajednice općine
Lastovo na svojoj 14. sjednici održanoj 3. srpnja 2020. godine donosi

ODLUKU br. 3-XIV/20

Jednoglasno je odlučeno da se zaposli jedna osoba u TIC-u Knežev dvor na tri sata dnevno
tijekom srpnja i kolovoza.

Predsjednik

Leo Katić

