ZAPISNIK
sa 15. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo održane dana 20.
listopada 2020. godine u uredu načelnika Općine Lastovo sa početkom u 12:00 sati.
Nazočni vijećnici: Leo Katić, Jelena Matoković, Eduard Bačko, Lucijana Barbić i Meri Glumac.
Odsutni vijećnici: Željko Kurta, Ivana Marčeta Frlan, Adela Šarić Nikolić, Milka Mihoč
Ostali nazočni: Bruna Rizvanović.
Leo Katić, predsjednik Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo, otvorio je
sjednicu, pozdravio nazočne, utvrdio da je na sjednici nazočno pet vijećnika i da Vijeće može
pravovaljano odlučivati, pa je predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Zapisnik sa 14. sjednice TV Turističke zajednice Općine Lastovo
2. Izvještaj o poduzetim aktivnostima prema zaključcima sa 14. sjednice TV
3. Analiza sezone 2020.
4. Potreba zapošljavanja djelatnika u uredu TZ-a
5. Prijedlozi za izradu Godišnjeg programa rada za 2021. godinu
6. Razno na prijedlog vijećnika
Predsjednik je upitao vijećnike imaju li dopunu na prijedlog dnevnog reda. Nakon obavljenog
glasovanja, predsjednik je utvrdio da je jednoglasno usvojen Dnevni red.

RAD PO USVOJENOM DNEVNOM REDU
TOČKA 1. ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE
LASTOVO
Predsjednik Leo Katić upitao je članove imaju li primjedbe ili dopunu na Zapisnik sa 14.
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 14. SJEDNICE
TURISTIČKOG VIJEĆA
Bruna je obavijestila vijećnike da je održana većina manifestacija za koje su bile
dodijeljene potpore. Od šest prijavljenih organizatora, četiri potpore su isplaćene. Kino
Mediteran će uskoro dostavit dokumentaciju, a Provin je poslao zamolbu vijećnicima sa
sljedećim tekstom:
Poštovani,
Dana 06. srpnja 2020.g. sklopili smo UGOVOR O POTPORI ZA 2020.GODINU kojeg nažalost nismo u
potpunosti realizirali. Ugovorom smo bili dužni organizirati četiri manifestacije degustacije vina sa
glazbenim izvođačima, ali je to u novonastaloj situaciji (COVID 19) bilo nemoguće, jer je dio izvođača
trebao doći iz inozemstva.
Organizirali smo dvije manifestacije na kojima su izvođači bili ženska klapa „Ladesta“ koje su bile
dobro posjećene.
Potpora je ugovorom trebala biti 3.000,00kn, a s obzirom na novonastalu situaciju molimo Vas za
isplatu 2.000,00kn.
Unaprijed zahvaljujem!
Direktor
Nenad Šarić

Bruna je zatražila od vijećnika da odluče o dodjeli potpore za Provin LNT d.o.o. s
obrazloženjem da je 2.000,00 kuna samo trošak nastupa klape Ladesta, a dostavljeno je još
računa koji prikazuju da su ukupni troškovi dvije manifestacije bili puno veći (više od 50%).
Predsjednik je na glasovanje stavio prijedlog da se prihvati zahtjev Provina LNT d.o.o. i da se
potpiše aneks u kojem će biti iznos koji će se isplatiti. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Bruna je izvijestila o radu Kneževog dvora koji je bio otvoren tijekom srpnja i
kolovoza tri sata dnevno. Prodano je ukupno 232 ulaznice (83 u srpnju i 149 u kolovozu)
čime se podmirio trošak naknade za Ninu Čihoratić koja je vodila razgledavanje. Istaknula je
kako je zadovoljna. Meri Glumac je rekla kako bi se kontinuitet trebao održati i sljedećih
godina. Bruna je rekla kako je Ministarstvu turizma poslan zahtjev da se Palac proglasi
javnom turističkom infrastrukturom što bi otvorilo i druge mogućnosti kao što je prodaja
suvenira, ali odgovor do današnjeg dana nije poslan uz telefonsko obrazloženje da sve kasni
zbog smjene ministra, godišnjih odmora i sl.
Izvijestila je i o obilježavanju Svjetskog dana turizma (27.9.) kada je u suradnji s OŠ
Braća Glumac (peti razred) posjetila Knežev dvor i muzej Sv. Ivana.

Obavijestila je vijećnike o ostalim aktivnostima koje su se provele tijekom sezone.
Promotivni video TZ-a se uređuje, poslano je nekoliko verzija, prikazala je kako
izgleda sami kraj. Naglasila je kako su dobivene nove smjernice i standardi za oblikovanje
promotivnih materijala TZ DNŽ o čemu će detaljnije reći kasnije. Dostavljene su i fotografije
koje će se koristiti u brošuri i na plakatu što smo obavezni napraviti.
Obavijestila je i o dugu turističke pristojbe obveznika koji iznosi 17.10. 2020. ukupno
93.549,34 kuna. Smatra da je glavni razlog tome kasno zaduženje zadnje dvije rate koje je
formirano tek 30.9. Rekla je da je obveznicima dva puta poslan mail u vezi dugovanja.
Sljedeći korak koji planira poduzeti je telefonski poziv kojim će dužnike direktno obavijestiti o
stanju duga. Osvrnula se na dug hotela Solitudo koji je veći od 1/3 ukupnog duga i iznosi
31.840,00 kuna. Obaviješteni su o dugu i razlog ovolikom dugovanju nije kasno zaduženje jer
nisu „paušalisti“ već im se zaduženje formira svakog 1. i 15. u mjesecu za rokom dospijeća od
7 dana. Ne zna zbog čega nije plaćeno, a hotel je zatvoren 17.9.2020. Upitala je za mišljenje
vijećnika što poduzeti da se taj dug podmiri jer sljedeći korak bi trebao biti prijava carini i
prisilna naplata sa kaznom.
Bruna je rekla kako je bio zakazani rok za polaganje stručnog ispita 10.10.2020., koji
je zbog situacije s epidemijom odgođen do daljnjega.
Leo se vratio na stanje dugovanja prema TZ-u. Meri je rekla kako je njeno mišljenje da
se prema hotelu odmah ide s prisilnom naplatom, što se tiče „paušalista“ bi trebalo pričekati
jer njima kasni to zaduženje. Leo je upitao kada je planirana sljedeća sjednica Turističkog
vijeća, na što je Bruna rekla da će se održati u prvoj polovici studenog. Leo je naredio da se
do te sjednice poduzmu sve radnje u vezi prisilne naplate svih dugovanja i „paušalista“ i
hotela jer je mjesec dana sasvim dovoljan rok da se plati dug. Stavio je na glasanje zaključak
da se poduzmu radnje i da do sredine studenog se obratimo carini zbog prisilne naplate i
prema hotelu i prema privatnim iznajmljivačima bez ikakve razlike. Vijećnici su se složili i
prijedlog je jednoglasno usvojen.
Bruna je objasnila kako će izgledati logo klastera Lastovo prema novim standardima i
smjernicama i koje su obveze korištenja u promo materijalima uz osnovne znakove. Na
pitanje tko plaća redizajn brošure i ostalog promotivnog materijala prema standardima i
smjernicama odgovorila je da je to, nažalost, financijska obaveza svake TZ posebno. Pokazala
je primjerak brošure TZ DNŽ. Rekla je kako je već angažirala uslugu dizajna postera, brošure i
turističke karte čija ukupna cijena će biti 6.500,00 kn što ulazi u planirani iznos iz financijskog

plana za promotivni materijal. Rekla je i kako postoji mogućnost da se dio brošura printa i u
ovoj godini. Obavijestila je kako je i web stranica prevedena na engleski jezik jer stari
prijevod nije odgovarao ažuriranom tekstu i više ulomaka nije uopće bilo prevedeno. Buduće
brošure će biti dvojezične i to na hrvatskom/engleskom jeziku i njemačkom/talijanskom
jeziku.
Bruna je izvijestila vijećnike kako je TZOL dobila donaciju od tvrtke Čihoratić d.o.o. u
vidu opreme (polovni kompjuter s printerom) što odgađa neophodno ulaganje u isto.
Također, TZOL je partner u projektu koji je prijavljen od LA!UVO! na natječaj INA-e „Zeleni
pojas“. A kroz listopad se očekuje konačni rezultat od FLAG-a za projekt koji je prijavljen u
ožujku. Nažalost, ni jedna planirana ribarska večer nije održana zbog pogoršanja situacije s
pandemijom i preporuke stožera CZ Lastovo i policije.
Meri se nadovezala na turističke zemljovide i zamolila kad se bude radila nova karta
da se ucrtaju staze koje su prohodne na što je Bruna rekla da bi većina staza bila ucrtana, a
koliko je poznato Park prirode je uredio ove godine sve staze i treba ih održavati i dalje.
Leo Katić je rekao da se uputi zahvalnica Čihoratić d.o.o. firmi ispred Turističkog
vijeća zbog donacije koja je pripomogla kvalitetnijem radu turističke zajednice. Vijećnici su se
složili. Točka dva je zaključena.

TOČKA 3. ANALIZA SEZONE 2020.
Bruna je objasnila kako se sezona analizira prema tri područja: područje Republike
Hrvatske, Dubrovačko-neretvanske županije i Općine Lastovo. Na sva tri područja je
zabilježen pad i u noćenjima i u dolascima ponajprije zbog situacije s COVID-19.
Na području RH ostvareno je manje od 51% noćenja u odnosu na prethodnu godinu,
a dolazaka oko 40%. Najviše noćenja je ostvareno u obiteljskom smještaju 54%.
Najzastupljenija tržišta su: 1. Njemačka, 2. Hrvatska, 3. Slovenija, 4. Poljska, 5. Češka. Najviše
noćenja je ostvareno u Istri, DNŽ je na petom mjestu kao i prošle godine s uvelike manjim
brojem noćenja. Sve županije bilježe pad domaćih i stranih turista, a DNŽ bilježi porast
domaćih turista u odnosu na prošlu godinu. TOP destinacije su: Vir, Rovinj, Medulin, Poreč,
Mali Lošinj.
Što se tiče naše županije ostvareno je jedva 34% noćenja i 23% dolazaka u odnosu na
lani. Kao i na području RH, najviše noćenja je ostvareno u obiteljskom smještaju.
Najzastupljenija tržišta su ove godine Poljska, Njemačka, Slovenija, BiH, Češka, UK, dok su

prošle godine bile UK, Njemačka, Francuska, SAD, Poljska, Hrvatska. Prema turističkim
zajednicama, najviše noćenja je ostvareno u TZG Dubrovnik (20,37% u odnosu na 2019.).
TZOL je na 15. mjestu sa 67,15% ostvarenih noćenja u odnosu na prošlu godinu.
Na području TZOL ostvareno je 67,15% noćenja u odnosu na lani. Domaći turisti su
ostvarili čak porast noćenja u odnosu na prošlu godinu (111,46%). U kolovozu je ostvaren
najveći broj noćenja 20.316 (81,09%). Prosječan broj dana boravka turista 7,57. Što se tiče
turističkog prometa prema vrstama objekta: objekti u domaćinstvu 37.428/25.389 (67,83%),
ostali ug. objekti za smještaj (druge vrste – skupina kampovi) 8.681/7.262 (83,65%) od čega
je samo Kamp Zaglav ostvario 5.939/5.411 noćenja (91,11%), nekomercijalni smještaj
8.273/6.730 (81,35%), hotel 13.484/5.881 (43,61%) s tim da u razdoblju u kojem je bio
otvoren 8.6.-16.9. ostvario je 10.833/5.881 (54,29%) noćenja. Prema nacionalnosti turista
najviše ih je bilo iz Hrvatske, zatim Slovenije, Njemačke, Srbije, Češke. Rekla je i kako je više
puta čula od turista, pogotovo domaćih, kako je ove godine karta za trajekt jeftinija pa su
gosti iskoristili priliku. Leo se nadovezao da je ova godina i za Jadroliniju bila uspješna bez
obzira na jednake cijene kao i zimi, jer prihodi su povećani za trećinu za isti period u prošloj
godini. Meri smatra da je ova cijena realna za ono što Jadrolinija nudi jer sve poviše toga nije
realno za uslugu koja se pruža. Kako nitko nije imao ništa za dodati Analiza 2020. godine je
stavljena na glasanje i jednoglasno usvojena.
Bruna je upitala Jelenu ako ima podatke o nautičkom turizmu da ih podijeli jer ona
nema uvid u broj brodova. Jelena je rekla da je u lipnju bilo 53% brodova u odnosu na lani. U
srpnju je bilo 77% brodova, u kolovozu 78% i u rujnu 46% brodova u odnosu na lani. Ukupno
je to 64% u odnosu na prošlu godinu. Primijećeno je da se povećao broj megajahti i ljudi koji
su došli iz razloga izolirane lokacije jer su smatrali da su tu sigurni i čak su se iznenadili kad su
vidjeli koliko ljudi su tu zatekli. Sidrišta su na razini 39% u odnosu na prošlu godinu.
Lucijana je spomenula slučaj kada je agent koji se brine o megajahti zvao Park koji ga
je uputio da smeće odnese u kontejner na rivu u Ublima, a radilo se o pet kontejnera smeća.
Srećom je ta radnja bila stopirana i od tada se ta usluga naplaćuje istom agentu za razne
megajahte koje zastupa. Smatra da nije u redu da je takva uputa došla iz Parka. Jelena je
rekla kako to nije stav ustanove već vjerojatno pojedinca. I da je šteta da se taj čisti prihod
propušta.
Edi je upitao postoji li rješenje na kojem se može raditi sada, a ne neposredno prije
sezone. Jelena je rekla da se o svemu može dogovorit, ali da se zna tko se treba dogovarat.

Meri je predložila da se odrede punktovi na kojima će se znati u kojem vremenu se kupi
smeće. Jelena misli kako bi u svakom slučaju trebalo odgovarat ljude od ostavljanja smeća na
otoku jer je to nama dodatno zatrpavanje, pogotovo kad se radi o ogromnim količinama s
megajahti. Bruna smatra da ih se može odgovorit na način da cijena prikupljanja bude toliko
velika da im se ne isplati ostavit smeće na Lastovu.
Leo misli da prijedlog koji je predložila Jelena nije moguće realizirati. Smatra da ne
treba uopće odvajati veće od manjih jahti. Predlaže drugo rješenje, a to je ugovor između
Komunalca i Parka, inicijativa prema Parku, odnosno upravnom vijeću da se u sklopu
ulaznica dio odvoji jer svako to smeće neko donese na obalu i zbog toga ljeti imamo više od
35% obujma smeća. Svake godine imamo veći trošak, a prihod je nula. Ako želimo dugoročno
partnerski rješavati Lastovo i smeće treba inzistirati na partnerskom ugovoru kako bi se
stvorio financijski priliv, kvalitetnije organiziranje kompletne priče o otpadu otoka Lastova.
Sve ostalo misli da nije moguće realizirati. Podsjeća da je prije dvije godine takav ugovor bio
zaključen i da je odmah raskinut. Prošle godine se JU na to oglušila. Ako želimo stvarno
riješiti taj problem i poboljšamo kvalitetu usluga i da za to onaj koji je odgovoran bude
dijelom i nagrađen i da ta sredstva koristi ciljano za kvalitetniji odvoz, odvajanje itd. da
moramo doći do poslovnog ugovora ove dvije institucije, one koja je direktno u dodiru s
nautičarima i one koja kvalitetnije treba obavljat uslugu. Općina je već taj prijedlog uputila
Ministarstvu, treba ga doradit (količine i punktovi). Ukoliko to rješenje Park ne prihvati, može
se dogoditi da jednog dana to smeće neće imati tko odvoziti. Prijedlog je bio da se zaključi
poslovni odnos između Komunalca i Parka i da se na broju prodanih ulaznica dio novca koji
bi Park ubirao prosljeđuje Komunalcu za tu uslugu za nautički turizam.
Meri je upitala ima li Park nekakvih obveza prema Komunalcu u smislu smeća. Jelena
je rekla da nema jer ne postoji zakonski okvir koji to uređuje, a s druge strane Park plaća
svaki odvoz smeća za čišćenje uvala, na što je Lucijana rekla da nisu svi računi plaćeni.
Leo je rekao da se na sastanku u Zagrebu na kojem je bilo pet ministarstava,
razgovaralo o mnogim temama pa tako i otpadu. Problem je taj što su troškovi odvoza smeća
sa otoka ogromni i zbog nefunkcioniranja regionalnih centara za otpad na otocima će se i
dalje morati odlagati smeće. Zato Ministarstvo svake godine produžuje ugovore općinama i
gradovima o daljnjem korištenju odlagališta otpada na otoku. Napomenuo je i kako
jednogodišnje zbijanje smeća na Korčuli košta 9.000,00 kn, a na Lastovu 55.000,00 kn i kako
je to velika razlika.

Jelena je rekla da je ovaj prijedlog rekla „iz glave“ i da to ne mora biti službeni stav
Parka, ali naravno da sve što je unutar zakonskih okvira bilo kakve suradnje je nešto o čemu
treba razgovarat. Definitivno je činjenica da se Park trudi sakupljat smeće u uvalama što nije
direktno njihova nadležnost, ali smatraju da je normalno da se to radi i tu bi im se trebala
ukazat određena potpora.
Bruna je upitala plaćaju li koncesionari za vezove smeće po posebnom cjeniku ili
drugačije zbog privezivanja brodova koji također odlažu otpad. Lucijana je rekla da plaćaju
po deset godina starom cjeniku (1 kn po privezu dnevno od 1.7. do 1.9.).
Leo je zaključio da će se vezano za problematiku otpada na otoku pronaći rješenje
kako bi dvije institucije u zajedničkom interesu mogle zaključiti poslovni ugovor pa će se
napravit prijedlog od strane Komunalca, dobit će ga na znanje Općina i Park. Kad to bude,
izvijestit će se o prvom koraku. Točka 3. je zaključena.

TOČKA 4. POTREBA ZAPOŠLJAVANJA DJELATNIKA U UREDU TZ-A
Bruna je rekla kako bi zbog svog odlaska na porodiljni dopust bilo potrebno zaposliti
informatora u uredu TZ-a kako bi ured mogao raditi. Iako prema Zakonu direktor odlučuje o
radnim mjestima u uredu, ovdje je potrebna odluka Vijeća da postoji potreba zapošljavanja
informatora jer isto nije bilo planirano Godišnjim programom i financijskim planom, a nakon
toga će direktorica objaviti natječaj i provesti ga prema smjernicama.
Također je rekla vijećnicima da do sljedeće sjednice razmisle o preuzimanju obaveze
i odgovornosti direktora jer po Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma te Statutu TZOL direktora TZ-a, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje
osoba koju Turističko vijeće odredi iz redova članova vijeća.
Informator bi bio zaposlen na određeno, do njenog povratka s time da je planirala
biti šest mjeseci na porodiljnom iako se to može i produžiti. U tom slučaju bi se vratila u
sezoni, ali bio bi potreban i sezonac koji bi ostao do kraja rujna i ako bi se uzeo godišnji
odmor, sve skupa bi bilo oko godinu dana rada informatora.
Leo je upitao da li ima netko nešto dodati. Nitko se nije javio. Predložio je odluku o
potrebi zapošljavanja djelatnika u uredu TZ-a. A Turističko vijeće će u narednoj sjednici
donijeti odluku o osobi koja će preuzeti prava i odgovornosti direktorice za vrijeme njenog
odsustva. Stavio je zaključak na glasovanje. Odluka je jednoglasno donesena. Točka 4. je
zaključena.

TOČKA 5. PRIJEDLOZI ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZA 2021. GODINU
Bruna je rekla kako se Godišnji program rada mora donijeti do kraja ove godine.
Planirala je izraditi prijedlog prije svog odlaska. I za ovaj program su došle nove upute i
metodologija kojom se moramo voditi. Dodala je kako u drugim TZ-ima se organiziraju
radne skupine koje zajedno pišu prijedlog godišnjeg programa i kako bi bilo dobro uvrstiti
prijedloge svih vijećnika ako su prihvatljivi. Upitala je vijećnike imaju li neki poseban projekt
ili zadatak za koji misle da ga treba uvrstiti u godišnji plan da joj jave da ga uvrsti.
Leo je rekao da obavijesti sve članove Vijeća da u nekom roku (npr. 7 dana) dostave
sve prijedloge za izradu godišnjeg programa za 2021. godinu.
Lucijana je upitala zašto se Park prirode Lastovsko otočje ne reklamira kao i Mljet.
Jelena je rekla kako je Mljet ove godine puno uložio u reklamu. Lucijana je rekla kako bi se u
tom slučaju TZ-u pripomoglo financijski da ne mora odvajat za tu svrhu, a svejedno se
reklamira Lastovo.
Leo je zaključak stavio na glasovanje i zaključak je jednoglasno donesen. Točka 5. je
zaključena.
TOČKA 6. RAZNO NA PRIJEDLOG VIJEĆNIKA
Jelena je rekla kako u Parku dobivaju učestalo upite što je s plažom u Korita i zašto
oni ne daju da se ona sredi. Ona smatra da je sve jasno napisano u prostornom planu i da to
nema veze s JUPPLO. To je plaža na kojoj je dopušteno uređenje.
Edi je upitao da li je Park zaustavio radove u Korita. Jelena je rekla kako je to bilo prije
usvajanja prostornog plana. Prije je to bila definirana prirodna plaža, a sada je definirana kao
prirodna plaža koja se do neke mjere može urediti. Dakle, to nema veze s Parkom i Park nije
taj koji odlučuje o tome jer sve piše u prostornom planu.
Leo je zaključio da temeljem ovoga što je rekla Jelena, Općinski načelnik će u
Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu utvrditi pristupne
radove na uređenju dijela plaže u Korita. Jelena misli da to nije temeljem onoga što je ona
rekla.
Leo je upitao hoće li na sljedećoj sjednici biti napravljen Godišnji plan i program rada.
Bruna je rekla da ukoliko do tada bude dostavljena metodologija i upute, da hoće i da bi na
toj sjednici trebalo izglasati i rebalans.

Leo je upitao što je sa Skupštinom i članovima Turističkog vijeća, odnosno njihovim
mandatima. Jelena je rekla kako se dogodila situacija gdje je ispalo da je ona čitavo vrijeme
član Vijeća. Sada je prijedlog da to bude netko drugi iz Parka. Bruna je objasnila kako se u
tom slučaju član Vijeća treba zahvaliti i pismeno izjasniti da ne želi više biti član, eventualno
staviti prijedlog drugog člana kojeg Skupština ne mora prihvatiti. Kada Skupština bude
usvajala Godišnji program rada, na toj sjednici će se donijeti odluka i o članu Vijeća.
Edi je upitao, vezano za suradnju Parka, Općine i Komunalca, kada je bila radionica o
razvrstavanju smeća bilo je zaključeno da se deponij na Soznju zakloni od pogleda s ceste.
Smatra da je hitno da se do sljedeće sezone taj problem riješi. Leo je rekao da su se tu
postavljali stupovi s mrežom, ali direktni udari vjetra su bili jaki i utvrdilo se da to nije
adekvatno rješenje. Na kraju se predložila kruta ograda koja se koristi i na autocesti, ali u
prirodnim materijalima (pleteno-drveni). Mora biti visoka 2,5m minimalno i košta puno.
Kada se dobije ponuda trebalo bi je pokušati skupa financirati od strane Parka, Općine i
Komunalca i to rješenje će biti trajno. Edi je upitao da li se visinska razlika može nasuti i
ubosti oleandri ili drugo i za tri godine bi trebalo narasti dovoljno da zakloni pogled. Leo je
rekao da može.
Leo je upitao da li da se ide sa inicijativom prema Općini, Parku i Komunalcu, da se
napravi troškovnik i da se ide u zajedničku akciju. Do sljedeće sjednice će se napraviti
troškovnik i uputiti inicijativa da vidimo što se može napravit. Jelena je rekla kako bi trebalo
nastavit odvajat dio otpada koji se može odvojit. Bruna je rekla kako je u sklopu akcije
„Zasadi drvo, ne budi panj“ bilo predloženo da se dio zasadi baš na tom mjestu i da je Park to
odbio iz nekog razloga koji nije poznat, a na kraju su se tražile druge lokacije u zadnji čas da
se potroše sadnice koje su bile naručene. Bruna je zamolila Jelenu da provjeri zbog čega
prijedlog nije bio prihvaćen.

Kako nitko nije imao drugih prijedloga predsjednik Turističkog vijeća, Leo Katić, je
zaključio sjednicu.
Sjednica je završena u 13:40 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: 42/20
Lastovo, 20. listopada 2020. godine

ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 15. SJEDNICE VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LASTOVO
Na 15. sjednici Turističkog Vijeća Turističke zajednice općine Lastovo, održanoj 20. listopada
2020. godine, doneseni su sljedeći zaključci po točkama dnevnog reda:
1. Zapisnik sa 14. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo
- usvaja se zapisnik sa 14. sjednice Turističkog Vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo.
2. Izvještaj o poduzetim aktivnostima prema zaključcima sa 14. sjednice TV
- usvojena zamolba Provin LNT d.o.o. o isplati dijela ugovorene potpore u iznosu od
2.000,00 kn uz potpisivanja aneksa postojećeg ugovora
- poduzeti radnje da se do sredine studenog kada se krene u prisilnu naplatu, što više
dugovanja naplati
- uputiti zahvalnicu tvrtki Čihoratić d.o.o. zbog donacije koja je pripomogla kvalitetnijem
radu turističke zajednice
3. Analiza sezone 2020.
-

usvaja se Analiza sezone 2020.

-

predloženo je da se poduzmu radnje za zaključenje poslovnog ugovora pa će se napravit
prijedlog od strane Komunalca, dobit će ga na znanje Općina i Park. Kada se realizira,
izvijestit će se Vijeće TZOL
4. Potreba zapošljavanja djelatnika u uredu TZ-a

-

odlučeno je da postoji potreba za zaposlenjem informatora u TZOL na određeno, do
povratka djelatnice

-

vijećnici će do sljedeće sjednice razmisliti o osobi iz redova članova TV-a koja će preuzeti
ulogu direktorice za vrijeme njene odsutnosti
5. Prijedlozi za izradu Godišnjeg programa rada za 2021. godinu

-

obavijestiti sve članove Vijeća da u roku od 7 dana dostave sve prijedloge za izradu
godišnjeg programa za 2021. godinu
6. Razno na prijedlog vijećnika

-

do sljedeće sjednice će se izraditi troškovnik sa stavkama potrebnim za sadnju raslinja
zbog zaklanjanja pogleda s ceste na deponij Sozanj

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 15. sjednici održanoj 20. listopada 2020. godine donosi

ODLUKU br. 1-XV/20

Zapisnik sa 14. 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 15. sjednici održanoj 20. listopada 2020. godine donosi

ODLUKU br. 2-XV/20

jednoglasnom odlukom se usvaja zamolba Provin LNT d.o.o. o isplati dijela ugovorene
potpore u iznosu od 2.000,00 kn uz potpisivanja aneksa postojećeg ugovora

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 15. sjednici održanoj 20. listopada 2020. godine donosi

ODLUKU br. 3-XV/20

Jednoglasno se usvaja Izvještaj o analizi sezone 2020. godine.

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 15. sjednici održanoj 20. listopada 2020. godine donosi

ODLUKU br. 4-XV/20

Jednoglasno je odlučeno da postoji potreba za zaposlenjem informatora u TZOL na
određeno, do povratka djelatnice i u skladu s time će se raditi Financijski plan za sljedeću
godinu.

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 15. sjednici održanoj 20. listopada 2020. godine donosi

ODLUKU br. 5-XV/20

Odlučeno je da svi članovi Turističkog vijeća TZOL u roku od 7 dana od primitka obavijesti
dostave svoje prijedloge za izradu godišnjeg programa za 2021. godinu.

Predsjednik

Leo Katić

