TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE PRIVLAKA

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA
ZA 2013. GODINU

SIJEČANJ, 2014.
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Statutom Turističke zajednice Općine Privlaka, članak 22. stavak 3. određeno je da
Turističko vijeće najmanje jednom godišnje podnese Skupštini izvješće o svom radu.
U 2013.g. održane su 5 sjednice Turističkog vijeća:
1. Dana 21. veljače 2013.g. održana je 13. sjednica Turističkog vijeća Turističke
zajednice općine Privlaka s početkom u 17:30 sati u prostorijama O.Š. „Privlaka“u
Privlaci
Sjednici su nazočili: Ive Surić (predsjednik TZ), te članovi: Šime Skoblar, Nenad
Šarić, Ankica Šango- Mustać, Ivan Skoblar, Mirko Kobaš, Tome Kurta
Ispričani članovi: Željko Zanki, Adrian Kapović
Ostali prisutni : : Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar), Darija Grbić
(predsjednica Nadzornog odbora), Boris Glavan (Nadzorni odbor),
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Turističkog vijeće Turističke
zajednice Općine Privlaka
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2012.g.
3. Izvješće o radu direktora i turističkog ureda za 2012.g.
4. Godišnje financijsko izvješće s izvršenjem programa rada za
2012.g.
5. Izvješće o turističkom prometu za 2012.g.
6. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2012.g.
7. Razno

Na sjednici su donesene sljedeće odluke:
- Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora o
obavljenom nadzoru za 2012.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu direktora i
turističkog ureda za 2012.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Godišnje financijsko izvješće s
izvršenjem programa rada za 2012.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za
2012.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća za
2012.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog prema kojem se prihvaća da
TZO Privlaka sklopi Anex ugovora o zakupu poslovnog prostora u
Sabunikama s Poljoprivrednom zadrugom „Privlaka“ u iznosu od 1.000,00
kn + PDV za svih 12 mjeseci
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Na sjednici je prikazan novi turistički film o Privlaci, te se nadalje raspravljano o
uređenju mjesta.
Sjednica je završila u 18:20 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango.
2. Dana 21. lipnja 2013.g. održana je 14. Sjednica Turističkog vijeća Turističke
zajednice općine Privlaka s početkom u 18:30 sati u prostorijama O.Š. „Privlaka“ u
Privlaci.
Sjednici su nazočili: Neven Begonja (predsjednik TZ), Šime Skoblar, Nenad Šarić,
Ankica Šango- Mustać, Ivan Skoblar, Tome Kurta, Željko Zanki,
Ispričani članovi: Adrian Kapović, Mirko Kobaš
Ostali prisutni: Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar),
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Turističkog vijeće Turističke
zajednice Općine Privlaka
2. Upoznavanje novog predsjednika turističke zajednice sa dosadašnjim
radom TZO Privlaka i planom za 2013.g.
3. Sezona 2013.g.
4. Razno
Na sjednici je donesena sljedeća odluka:
- Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
Direktorica upoznaje novog načelnika Općine Privlaka, koji je samim time i novi
predsjednik TZ sa dosadašnjim radom ureda TZ. Akcent je stavila na važnije
realizirane projekte - projekt vidikovca u Sabunikama, vidikovac u Punti, turistički
filma u režiji A. Kolanovića, projekt smeđe signalizacije, izrada svjetlećih panoa sa
planom mjesta, table dobrodošlice, projekt biciklističkih staza, tiskanje raznih
brošura, projekt uređenja bunara Sokolar itd. Ističe kako su manifestacije poput
privlačke i ribarske noći podignute na znatno veću razinu.
Upozorava na projekte koje su od velike važnosti za razvoj mjesta, o kojima se govori
učestalo na sjednicama turističkog vijeća i skupštine, a koje turistička zajednica ne
može samostalno realizirati - centar mjesta, tržnica, ribarnica, zgrada TZ, rješavanje
prilaznih putova plažama, izgradnja sunčališta, određivanje granica pomorskog dobra
itd.
Vezano za ured TZ, predsjednik je odgovorio da će pokušati sa direktorom
Poljoprivredne zadruge postići dogovor da se dio prostora u Domu pronađe za
turističku zajednicu.
Željko Zanki smatra kako se još uvijek „turizam“ nije prepoznao kao glavna
djelatnost, te da se mora raditi u tom smjeru. Također govori kako se puno stvari
koje su u nadležnosti Općine nije napravilo, te se nada da će se to u ovom novom
sastavu napraviti.
Nenad Šarić također smatra kako se sve radilo dobro sa strane TZ, ali ističe kako
Turistička zajednica nije bila popraćena od strane Općine.
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Sjednica je završila u 19:15 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango.
3. Dana 19.rujna 2013.g. održana je 15. Sjednica Turističkog vijeća Turističke
zajednice općine Privlaka s početkom u 17:00 sati u prostorijama Općine Privlaka.
Sjednici su nazočili: Neven Begonja (predsjednik TZ), Šime Skoblar, Nenad Šarić,
Ankica Šango- Mustać, Ivan Skoblar, Tome Kurta, Željko Zanki,
Ispričani članovi: Adrian Kapović, Mirko Kobaš
Ostali prisutni : Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar)
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice vijeća Turističke zajednice općine
Privlaka
2. Statističko izvješće (izvješće o naplati boravišne pristojbe, izvješće o
turističkom prometu do 01.09. 2013.g.)
3. Prijedlozi i sugestije za izradu programa rada za 2014.g.
4. Razno
Na sjednici su donesene sljedeće odluke:
- Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
- Jednoglasnom odlukom prihvaća se statističko izvješćem (izvješće o
naplati boravišne pristojbe, izvješće o turističkom prometu do 01.09.
2013.g.)
Raspravljalo se o prijedlozima za izradu programa rada za 2014.g.
Izvještava vijećnike kako je zakonska obveza da se sa Općinom dogovori trošenje
30% sredstava od boravišne pristojbe koje TZ prebacuje Općini, te ističe kako su već
neki dogovori sa načelnikom postigli. Govori kako će se spomenuta sredstva uložiti
na manifestacije i uređenje mjesta. Planira se i uređenje plaža, odnosno sunčališta.
Poziva vijećnike da iznesu svoje prijedloge. Pokrenula se rasprava o manifestacijama.
Direktorica je iskazala nezadovoljstvo zbog organizacije privlačke noći. Tražila je da
joj se dodjelu komunalni redari, kako bi usmjeravali promet, međutim dodijeljena su
samo dvojica, što smatra da nije u redu, jer na fešti prisustvuje velik broj ljudi i
smatra da je potrebno da ima više ljudi na raspolaganju.
Nenad Šarić se javio za riječ i govori kako Općina i Turistička zajednica moraju
surađivati.
Smatra kako Turistička zajednica radi i previše u odnosu na ono što je njen posao.
Govori kako i u Statutu piše da je osnovna djelatnost Turistička zajednice
promidžba, a ne organizacija. Smatra da nije u redu da sav posao oko događanja
padne na teret direktorice. Također govori kako bi komunalni radari trebali biti na
raspolaganju kada se održavaju manifestacije.
Nadalje, raspravljalo se o tome kako se treba uspostaviti bolja suradnja sa Općinom
Privlaka.
Sjednica je završila u 18:00 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango.
4. Dana 22. listopada 2013.g. održana je 16. Sjednica Turističkog vijeća Turističke
zajednice općine Privlaka s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Privlaka.
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Sjednici su nazočili: Neven Begonja (predsjednik TZ), Šime Skoblar, Nenad Šarić,
Ankica Šango- Mustać, Ivan Skoblar, Željko Zanki, Adrian Kapović, Mirko Kobaš
Ispričani članovi: Tome Kurta
Ostali prisutni : Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar), Darija Grbić
(predsjednica Nadzornog odbor), Robert Kapović
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 15.sjednice vijeća;
2. Izvješće o radu Turističkog ureda
- Informacija o turističkom prometu od siječnja do rujna 2013.
(statistički podaci, ostali podaci);
3. Financijsko izvješće od 01. siječnja do 30. rujna 2013., te prijedlog
izmjena i dopuna financijskog plana za 2013. godinu;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru od 01. siječnja
do 30. rujna 2013.g.
5. Program rada Turističke zajednice Općine Privlaka sa financijskim
planom za 2014.godinu;
6. Razno

Na sjednici su donesene sljedeće odluke:
- Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o radu turističkog
ureda – Informacija o turističkom prometu od siječnja do rujna
2013. (statistički podaci, ostali podaci)
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Financijsko izvješće od
01.siječnja do 30.rujna 2013.g. te prijedlog izmjena i dopuna
financijskog plana za 2013.g
- Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora o
obavljenom nadzoru od 01. siječnja do 30. rujna 2013.g.
- Jednoglasnom odlukom usvojen je
Programa rada Turističke
zajednice Općine Privlaka sa financijskim planom za 2014.
Pod 5. točkom dnevnog reda Željko Zanki je komentirao troškove predviđene za
Ryanair. Smatra da se radi o velikom iznosu, te navodi kako se to ne bi trebalo
plaćati. Predsjednik govori kako se od ove godine i Općina morala uključiti u troškove
sufinanciranja Ryanaira, slaže se da su to veliki troškovi, ali misli kako se treba platiti
s obzirom da sve turističke zajednice i Općine sudjeluju kod spomenutih troškova.
Pod točkom razno Darija Grbić govori kako se treba urediti ulaz u mjesto, te pita
kada će se dovršiti nogostup od Grbića do Batalaže s obzirom da je već bilo obećano
da će se napraviti. Predsjednik odgovara kako se treba ponovno raspisati natječaj,
pa sve ovisi o proceduri koliko će biti potrebno vremena da se radovi završe.
Nenad Šarić ističe problematiku čišćenja plaža. Daje prijedlog da se plaže krenu čistiti
od 15.05., a ne sredinom lipnja.
Sjednica je završila u 19:00 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango.
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4. Dana 21. studenoga 2013.g. održana je 17. Sjednica Turističkog vijeća
Turističke zajednice općine Privlaka s početkom u 17:30 sati u prostorijama Općine
Privlaka.
Sjednici su nazočili: Neven Begonja (predsjednik TZ), Šime Skoblar, Nenad Šarić,
Ankica Šango- Mustać, Ivan Skoblar, Željko Zanki, Mirko Kobaš
Odsutni članovi: Tome Kurta, Adrian Kapović
Ostali prisutni: Iva Zorić (direktorica), Ana Šango (zapisničar)
Na sjednici je usvojen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 16.sjednice vijeća;
2. Raspisivanje izbora za članove nove Skupštine i donošenje odluke o
broju predstavnika za pojedinu skupinu

Na sjednici su donesene sljedeće odluke:
- Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
- Jednoglasno se donijela odluka o raspisivanju izbora za članove nove
Skupštine, te da se postupi u skladu sa postojećim Statutom , prema
kojem je broj predstavnika za pojedinu skupinu slijedeći:
iznajmljivači soba, apartmana i stanova za odmor - 6 predstavnika,
kampovi - 4 predstavnika, trgovine i ostale s turizmom povezane
djelatnosti - 4 predstavnika.
Sjednica je završila u 18:15 sati. Zapisnik je vodila Ana Šango.

Predsjednik TZ:
Neven Begonja, dipl.oec
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