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
OIB: 41848135762

Zaton, 15.06.2016. g.
Broj: 07/16

ČLANOVIMA
TURISTIČKOG VIJEĆA

POZIV

na 7. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton koja će se održati dana
20.06.2016. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati u prostorijama zgrade Mjesnog odbora u
Zatonu.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Odluka o financiranju troškova – poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta
- Projekt Volim Hrvatsku
- Projekt uređenja ljetne pozornice Vrulja
3. Prijedlog manifestacija za ljeto 2016.
- Odluka o financiranju kulturno zabavnih i sportskih manifestacija
- Odluka o visini potpora za manifestacije, zahtjev Udruge sv. Nikola, Zaton
4. Odluka o zapošaljavanju dodatnog sezonskog djelatnika u Turističkom uredu
5. Odluka o sufinanciranju troškova dodatnih carinskih službenika
6. Razno

Predsjednik
Dragan Peša

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
OIB: 41848135762

Zaton, 20. lipnja, 2016.g.
ZAPISNIK
sa 7. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton održane
dana 20. lipnja, 2016.g. s početkom u 19:00 sati u prostorijama zgrade Mjesnog
odbora u Zatonu

Prisutni:
Predsjednik: Dragan Peša
Članovi: Martina Peroš, Marin Predovan, Ivana Miljković, Mario Dundović, Branimir Peroš
Nisu prisutni: Božidar Janković, Zoran Ćurić, Ankica Grbić Čvrljak,
Ostali prisutni:
Dalija Pavlović Peroš, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice mjesta Zaton i Frane
Pavlović, stručni suradnik u Turističkom uredu Turističke zajednice mjesta Zaton
Predsjednik Dragan Peša otvorio je 7. sjednicu Vijeća, pozdravio nazočne, konstatirao
prisutnost većine članova Vijeća te predložio slijedeći:
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Odluka o financiranju troškova – poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta
- Projekt Volim Hrvatsku
- Projekt uređenja ljetne pozornice Vrulja
3. Prijedlog manifestacija za ljeto 2016.
- Odluka o financiranju kulturno zabavnih i sportskih manifestacija
- Odluka o visini potpora za manifestacije, zahtjev Udruge sv. Nikola, Zaton
4. Odluka o zapošaljavanju dodatnog sezonskog djelatnika u Turističkom uredu
5. Odluka o sufinanciranju troškova dodatnih carinskih službenika
6. 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. Odluka o financiranju troškova – poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta
Direktorica Dalija Pavlović Peroš predlaže da se planirana sredstva za nabavku sadnog
materijala, na stavci Projekt Volim Hrvatsku: Sufinanciranje uređenja javnih zelenih površina,
utroše za nabavku sprava za rekreaciju i vježbanje na otvorenom prostoru – street workout
park. Za nabavku opreme potrebno je utrošiti 37.000,00 kn.
Jednoglasno je donesena odluka o financiranju troškova nabavke sprava za rekreaciju
i vježbanje na otvorenom prostoru – street workout park u iznosu od 37.000,00 kn.
Direktorica je izvjestila članove Vijeća su radovi na uređenju ljetne pozornice Vrulja u cijelosti
napravljeni. U proračunu TZM Zaton planirano je projekt sufinancirati u iznosu od 80.000,00
kn. Direktorica predlaže da se sufinancira dio radova na projektu u iznosu od 51.000,00 kn
Jednoglasno je donesena odluka o sufinanciranju troškova uređenja ljetne pozornice
Vrulja u iznosu od 51.000,00 kn.
3. Prijedlog manifestacija za ljeto 2016.
Predsjednik je dao riječ direktorici Daliji Pavlović Peroš. Ona je članovima Vijeća predstavila
plan kulturno zabavnih i sprotskih manifestacija za ljeto 2016 u organizaciji TZM Zaton.
Također ja istaknula da je za realizaciju planiranih manifestacija potrebno planirati
120.000,00 kn. Predsjednik je otvorio raspravu.
S obzirom da nije bilo nikakvih komentara niti pitanja od strane članova Vijeća na dani
prijedlog, Predsjednik je prijedlog stavio na glasovanje.
Jednoglasnom odlukom usvojen je prijedlog kulturno zabavnih i sprotskih
manifestacija za ljeto 2016. sa sljedećim programom:

DATUM

OPIS DOGAĐAJA

MIKROLOKACIJA
ZATON

25.06.2016.

Koncert klasične glazbe

Župna crkva, Zaton

09.07.2016.

Noć lampiona; Grupa Lanterna

Ljetna pozornica Jaz, Zaton

09.07.2016.

Koncert klasične glazbe

Župna crkva, Zaton

18.07.2016.

Ljetno kino – animirani film

Ljetna pozornica Jaz, Zaton

22.07.2016.

Junior Jadranske igre

Plaža Jaz

25.07.2016.

Ljetno kino – animirani film

Ljetna pozornica Jaz, Zaton

28.07.2016.

Koncert: Grupa Vigor i gosti

Ljetna pozornica Jaz, Zaton

01.08.2016.

Ljetno kino – animirani film

Ljetna pozornica Jaz, Zaton

02.08.2016.

Odbojkaški turnir

Plaža Pliša, Zaton

08.08.2016.

Koncert: Dražen Zečić i gosti

Ljetna pozornica Jaz, Zaton

09.08.2016.

Picigin turnir

Plaža Pliša, Zaton

15.08.2016.

Ljetno kino - animirani film

Ljetna pozornica Jaz, Zaton

Jednglasno je donesena odluka o financiranju kulturno zabavnih i sportskih
manifestacija u organizaciji TZM Zaton u iznosu od 120.000,00 kn.
Direktorica je također izvjestila članove da je na adresu TZM Zaton stigao zahtjev za potporu
od strane udruge sv. Nikola iz Zatona. Zahtjev za potporu se odnosi na financiranje triju
manifestacija u organizaciji udruge sv. Nikola. Direktorica predlaže da se udruzi sv. Nikola
dodjeli potpora u visini od 15.000,00 kn. Predsjednik je otvorio raspravu, međutim nitko nije
imao drugih prijedloga.

Jednglasno je donesena odluka o dodjeli potpore udruzi sv. Nikola iz Zatona za
organizaciju manifestacija u iznosu od 15.000,00 kn sa sljedećim programom:

DATUM

OPIS DOGAĐAJA

MIKROLOKACIJA
ZATON

26.06.2016.

Sportske igre DRS Sv. Nikola

Perivoj Vlaka, Zaton

29.07.2016.

Ljetni karneval DRS Sv. Nikola

Porat, Zaton

15.08.2016.

Zatonska ribarska noć DRS sv.
Nikola

Porat, Zaton

4. Odluka o zapošaljavanju dodatnog sezonskog djelatnika u Tur. uredu
Predsjednik je ponovno dao riječ direktorici. Ona prdlaže da se zaposli dodatni sezonski
djelatnik u Turističkom uredu Zaton zbog povećanog obima posla, a koji je nastao
uvođenjem novog sustava prijave i odjave turista – eVisitor sustava. Prvenstveno zbog
kreiranja baze podataka gdje je potrebno skeniranje dokumenta (vlasnički listovi, osobne
iskaznice), izdavanje korisničkih podataka, duže traje prijava i odjava, potrebno je educirati
obveznike za korištenje sustava, osobito vlasnike vikendica. Direktorica ističe da je veliki dio
posla oko kreiranja baze podataka i edukacije registriranih iznajmljivača obavljen kroz zimski
period, a sada se riješavaju pretežito vikendice. Smatra da će u budućnosti sustav dobro
raditi i olakšati rad u Turističkom uredu, međutim ova prva godina je problem jer se najviše
vremena troši oko kreiranje baze podataka.
Direktorica predlaže da se sezonski, na 3 mjeseca, dodatno zaposli Katica Lisica, koja inače
ima iskustva rada u turističkoj zajednici i koja je prošla edukacijske seminare za rad sustava
eVisitor.
Jednoglasno je donesena odluka o zapošljavanju dodatnog sezonskog djelatnika u
Turističkom uredu, na period od 3 mjeseca, djelatnik Katica Lisica.
5. Odluka o sufinanciranju troškova dodatnih carinskih službenika
Direktorica predlaže da TZM Zaton podrži prijedlog TZ Zadarske županije i sufinancira
troškove dodatnih carinskih službenika. Za područje Vira, Privlake, Vrsi, Nina i Zatona
planiran je dolazak dodatnih carinskih službenika, njih dvoje, koji bi bili na terenu od 01.07.31.08.2016. HTZ će financirati troškove službenog vozila, dok troškve smještaja trebaju
financirati turističke zajednice. Ukupan trošak smještaja iznosi 20.000,00 kn, TZ Zadarske
županije financira 3.000,00 kn, a ostatak lokalne turističke zajednice.
Direktorica predlaže da TZM Zaton sufinancira trošak u iznosu od 2.430,00 kn.
Jednoglasno je donesena odluka o sufinanciranju troškova dodatni carinskih
službenika u iznosu od 2.430,00 kn.
7. Razno
Direktorica je izvjestila članove Vijeća da ćemo do kraja 6. mjeseca dobiti 2 prijedloga
idejnog rješanja lučice u Zatonu, pa će se na tu temu organizirati prezentacija, kako za
članove Vijeća tako i za širu javnost.
Sjednica je završila u 18:55 sati.
Zapisničar:
Frane Pavlović
_________________

Predsjednik TZM Zaton:
Dragan Peša
______________________

