TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA ZATON
Zadarska cesta 39a, Zaton, HR-23232 Nin
Tel.: +385/23/265-461 Fax: +385/23/265-462
e-mail: zaton-zd@inet.hr www.zaton-zd.hr
HR: HR5224020061100696892 OIB: 41848135762

Zaton, 24. studenog 2020. g.
Broj: 04/20
ČLANOVIMA
TURISTIČKOG VIJEĆA

POZIV
na 4. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton koja će se održati
dana 30. studenog 2020. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama
zgrade Mjesnog odbora – Kolište 1 u Zatonu.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Prijedlog novog vizualnog identiteta Turističke zajednice mjesta Zaton
Financiranje troškova programa „Advent u Zatonu“
Prijedlog odluke o produženju ugovora o radu djelatnika na određeno
vrijeme
5. Razno
U slučaju spriječenosti prisustvovanja sjednici, molimo da nas obavijestite na kontakt
broj 023/265461 ili na e-mail: zaton-zd@inet.hr.
Molimo sve članove Turističkog vijeća da se pridržavaju epidemioloških mjera,
poštuju socijalnu distancu te da koriste zaštitne maske i dezinficijense.

Predsjednik
Dragan Peša
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Zaton, 01. prosinca 2020.g.
ZAPISNIK
s 4. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton održane dana
30. studenog 2020. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama zgrade
Mjesnog odbora u Zatonu
Prisutni:
Predsjednik: Dragan Peša
Članovi: Lucija Županović, Ivan Pavlović, Rozmari Peroš, Slaven Gospić, Krešimir
Milišić, Dalija Pavlović Peroš
Nisu prisutni: Marin Predovan, Ante Peroš
Ostali prisutni:
Ivan Miljković, direktor Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Zaton i Frane
Pavlović, stručni suradnik u Turističkom uredu.
Predsjednik Dragan Peša otvorio je 4. sjednicu Vijeća, pozdravio nazočne,
konstatirao prisutnost većine članova Vijeća te predložio slijedeći:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Prijedlog novog vizualnog identiteta Turističke zajednice mjesta Zaton
Financiranje troškova programa „Advent u Zatonu“
Prijedlog odluke o produženju ugovora o radu djelatnika na određeno
vrijeme
5. Razno

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Predsjednik navodi da su članovi uz poziv dobili i zapisnik s prethodne sjednice. S
obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi od strane članova Vijeća na zapisnik,
Predsjednik je zapisnik stavio na glasovanje.
Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.

2. Prijedlog novog vizualnog identiteta Turističke zajednice mjesta
Zaton.
Presjednik je dao riječ direktoru koji je prisutnim članovima Turističkog vijeća
prezentirao Prijedlog novog vizualnog identiteta Turističke zajednice mjesta Zaton.
Direktor je s pomoću pisanih materijala koje su viječnici dobili detaljno obrazložio
značenje novog loga i slogana TZM Zaton te kako se isti uklapaju u promotivne
materijale. Lucija Županović je tražila objašnjenje zašto se je sad baš sada išlo u
promjenu loga. Direktor joj je odgovorio kako se je čekalo da se stabilizira financijska
situacija te kako je sad općenito pravo virijeme za promjenu loga i vizualnog
identiteta. Luciju Županović je zanimalo koliki su troškovi izrade svega a Krešimir
Milišić pitao je tko je angažiran za izradu novog loga. Direktor im je odgovorio da su
trenutni troškovi 2 000 kuna i Superkul studio iz Zadra angažiran je za izradu
vizualnog identiteta. Luciju Županović zanimalo koje je značenje slogana i zašto se je
TZM Zaton odlučila za njega. Direktor joj je odgovorio kako je slogan idealan za malo
turističko mjesto kao što je Zaton te da je najvažniji dio novog vizualnog identiteta
ipak novi logo. Predsjednik Dragan Peša upitao je da li je rađena detaljna razrada
oko natpisa „Zaton“ unutar loga. Direktor je odgovorio kako se je Turistički ured u
suradnji s grafičkom tvrtkom vrlo detaljno dao u izradu cijelog logotipa. Nakon kraće
rasprave viječnici su se složili kako je logo dobro izrađen te da je idealno vrijeme za
ovakvu promjenu. S obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi od strane članova Vijeća
na prijedlog, Predsjednik je prijedlog stavio na glasovanje.
Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog novog vizualnog identiteta
Turističke zajednice mjesta Zaton.
3. Financiranje troškova programa „Advent u Zatonu“
Predsjednik je riječ ponovo dao direktoru. On je istaknuo da se ove godine program
ne sastoji od koncerta, predstave, okupljanja jer to s obzirom na trenutnu situaciju s
koronavirusom COVID-19 ionako nije moguće. Direktor je naglasio da se ipak želi
kreirati božićni ugođaj u mjestu a to će se odraditi kroz dvije stvari. Prva je podjela
božićnih poklona učenicima osnovne škole Petar Zoranić u mjestu Zaton. Prema
dogovoru sa učiteljicama djeca će izvesti predstavu u školi te će im tamo biti uručeni
darovi. Radi se o 15 učenika a za tu svrhu se planira izdvojiti 3.000,00 kn. Drugo je
ukrašavanje mjesta Zaton u suradnji sa Udrugom Kaštel Zaton i Gradom Ninom.
Direktor je istaknuo da je Udruga poslala zahtjev prema Gradu Ninu za sredstvima
potrebna za ukrašavanje u iznosu od 20.000,00 kn a Komunalac Nin d.o.o. se
obvezao osigurati ukrasnu jelku kod mjesne crkve. Direktor predlaže da Turistička
zajednica za obje stvari izdvoji 10.000,00 kn. Slaven Gospić predlaže da se poveća
iznos koji se planira izdvojiti za djecu a s druge strane smanji iznos planiran za
ukrašavanje. Dalija Pavlović Peroš predlaže da se za djecu izdvoji 3.500,00 kn a za
ukrašavanje 6.500,00 kn. S obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi od strane članova
Vijeća na prijedlog, Predsjednik je prijedlog stavio na glasovanje
Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog o financiranju troškova programa
„Advent u Zatonu“.

4. Prijedlog odluke o produženju ugovora o radu djelatnika na određeno
vrijeme
Predsjednik je riječ dao direktoru Turističkog ureda. Direktor je naveo da se radi o
djelatnici Martini Peroš čiji ugovor istječe 02. prosinca 2020.g. Predložio je da se
Ugovor sa djelatnicom produži za narednih 12 mjeseci. Svoj prijedlog je obrazložio
činjenicama da je Turistička zajednica financijski stabilna, naglasio je da je djelatnica
iznimno važna u radu ureda posebice zbog marketinga i organizacije manifestacija.
Istaknuo je da ured uključujući direktora zapošljava tri djelatnika i da nije potrebno
zapošljavati sezonske radnike. To je posebno naglasio jer smatra da djelatnici
kontinuiranim cjelogodišnjim radom pružaju puno kvalitetniji i produktivniji učinak.
Slaven Gospić je podržao prijedlog da se djelatnici Martini Peroš produži ugovor za
narednih 12 mjeseci. Naglasio je da se vrijedan radnik uvijek treba zadržati na
radnom mjestu. Dalija Pavlović Peroš je isto tako podržala prijedlog da se djelatnici
produži ugovor te je istaknula mogučnost ulaganja u djelatnicu kroz dodatne
edukacije i osposobljavanja.
S obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi od strane članova Vijeća na prijedlog
odluke, Predsjednik je prijedlog stavio na glasovanje.
Večinom glasova (6 za, 1 suzdržan) usvojen je prijedlog odluke o produženju
ugovora o radu djelatnice Martine Peroš na određeno vrijeme od jedne godine
u periodu 03.12.2020. - 03.12.2021.
5. Razno.
Pod točkom razno direktor je obavjestio članove da je iz Ministarstva Turizma stigla
nova metotologija izrade Program rada i financijskog plana za 2021. godinu. Isti je
potrebno poslati Turističkoj zajednici Zadarske Županije te usvojiti na Vijeću i
Skupštini Turističke zajednice mjesta Zaton. Slaven Gospić i Dalija Peroš Pavlović
predložili su da se tijekom izrade Programa rada i financijskog plana savjetuje s
najvažnijim dionicima na području mjesta Zaton.
Sjednica je završila u 19:00 sati.
Zapisničar:
Frane Pavlović
_________________

Predsjednik TZM Zaton:
Dragan Peša
____________________

