
 
ZAPISNIK 

sastavljen na 16. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice područja 
Srce Zagorja, održanoj 06.05.2020. godine elektronskim putem 

 
Zbog epidemije izazvane korona virusom, a sukladno propisanim mjerama Nacionalnog stožera civilne 
zaštite te naputku Ministarstva turizma (u privitku Zapisnika), sjednica Turističkog vijeća TZP Srce 
Zagorja, održala se elektronskim putem. 
 
Poziv članovima na elektronsku sjednicu Turističkog vijeća poslan je mailom 30.04.2020. s potrebnim 
materijalima za donošenje odluka i uz upute o načinu glasovanja: očitovanje po točkama dnevnog reda 
dostavlja se najkasnije do 15:00 sati dana 06.05.2020. odgovorom na e-mail: 
karolina.hostic@srcezagorja.com. Očitovanje se dostavlja na način da se u odgovoru na elektroničku 
poruku upiše točka dnevnog reda (1. – 5.) i riječ „suglasan/na sam ili nisam suglasan/na“. U slučaju da 
su članovi suglasni po svim točkama, mogu navesti da su „suglasni po svim točkama“ (točka 5. se ne 
usvaja već se daje na znanje). 
 
Dnevni red:  
1. Utvrđivanje dnevnog reda za 16. sjednicu Turističkog vijeća 
2. Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Turističkog vijeća  
3. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2019. godinu 
4. Donošenje prijedloga Statuta TZP Srce Zagorja 
5. Prijedlog o privremenom smanjenju plaća zaposlenih 
6. Informacije: 
a) Turistički ured 4. svibnja započinje s redovnim radom iz ureda u Toplice Hotelu, te time danas, 
30.04., završava razdoblje „rada od kuće“. 
b) Natječaji za TOP događanja HTZ-a te natječaj županijske TZ za manifestacije su poništeni i neće 
biti raspoloživih sredstava za ovu godinu. 
c) Izrađen je prijedlog dizajna Internet stranice: 
https://www.figma.com/proto/2B8Zv9v2ajJSJiBeA5SZmk/Srce-Zagorja?node-
id=2%3A6&viewport=3647%2C2188%2C0.6423535346984863&scaling=min-zoom 
 
Do 15:00 sati dana 06.05.2020. svoje očitovanje elektronskim putem dostavili su: 

1. Ivan Petrović 
2. Goran Vrgoč 
3. Ines Vorih 
4. Saša Kolar 
5. Branko Kramarić 
6. Martina Crljen 
7. Marko Vešligaj 

Svoje očitovanje nisu dostavili: 
1. Žarko Ivančić 
2. Brankica Jurina 

S obzirom da se 7 od 9 članova Turističkog vijeća očitovalo utvrđeno je postojanje kvoruma. Svi članovi 
Vijeća očitovali su se riječima „suglasan/na sam po svim točkama“ pri čemu su 2 člana svoju suglasnost 
dodatno obrazložili: 

Ivan Petrović: „Suglasan sam po svim točkama dnevnog reda. Ovo je sad nužno odmah da 
donesemo, ali biti će nužno i da vidimo se tijekom svibnja još jedanput i vidimo plan, izmjenu programa 
rada, rebalans proračuna za 2020. godinu. TZKZŽ računa pad prihoda od turističke pristojbe 56% za 
2020. godinu što je u skladu sa svim našim konzervativnim planiranim padovima i noćenja i prihoda od 
turističkih usluga u ovoj godini (može pad biti i veći no idemo malo optimizma unijeti). HTZ je ukinuo sve 
potpore i nema manifestacija ove godine i moramo sukladno tome vidjeti što i kako dalje. Svakako ako 
postoji ikakva mogućnost kroz sustav TZa bilo bi super da uložimo u marketing HR tržišta jer samo na 
njih ćemo moći ove godine sigurnije računati.“  

Martina Crljen: „Poštovani svi, suglasna sam po svim točkama dnevnog reda. Slažem se sa 
Ivanom Petrovićem da ukoliko postoji bilo kakva mogućnost kroz sustav TZ-a bilo bi super da se uloži 
u marketing destinacije na HR tržištu jer očito da ove godine možemo računati samo na domaće goste.“  
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Ad. 1 
Utvrđivanje dnevnog reda za 16. sjednicu Turističkog vijeća 

 
Prijedlog dnevnog reda dostavljen je u pozivu na sjednicu.  
 
Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi  
 

ODLUKU br. 78_TV 
o utvrđivanju dnevnog reda za 16. sjednicu: 

 
1. Utvrđivanje dnevnog reda za 16. sjednicu Turističkog vijeća 
2. Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Turističkog vijeća  
3. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2019. godinu 
4. Donošenje prijedloga Statuta TZP Srce Zagorja 
5. Prijedlog o privremenom smanjenju plaća zaposlenih 
6. Informacije: 
a) Turistički ured 4. svibnja započinje s redovnim radom iz ureda u Toplice Hotelu, te time danas, 
30.04., završava razdoblje „rada od kuće“. 
b) Natječaji za TOP događanja HTZ-a te natječaj županijske TZ za manifestacije su poništeni i neće 
biti raspoloživih sredstava za ovu godinu. 
c) Izrađen je prijedlog dizajna Internet stranice: 
https://www.figma.com/proto/2B8Zv9v2ajJSJiBeA5SZmk/Srce-Zagorja?node-
id=2%3A6&viewport=3647%2C2188%2C0.6423535346984863&scaling=min-zoom 
 

 
Ad. 2 

Usvajanje Zapisnika s 15. sjednice Turističkog vijeća 
 

Zapisnik je dostavljen u pozivu na sjednicu. 
 
Turističko vijeće Turističke zajednice područja Srce Zagorja donosi 
 

ODLUKU br. 79_TV: 
 
Usvaja se Zapisnik s 15. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Srce Zagorja, 
održane u Zaboku 27.02.2020. godine. 

 
Ad.3 

Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2019. godinu 

Temeljem čl. 25. Statuta TZP Srce Zagorja Turističko vijeće TZP Srce Zagorja, donosi sljedeći  

ZAKLJUČAK: 
Turističko vijeće TZP Srce Zagorja primilo je Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru 
za 2019. godinu na znanje te se sa istim slaže. 
 

Ad. 4 
Donošenje prijedloga Statuta TZP Srce Zagorja 

Direktorica je u pozivu priložila prijedlog Statuta i obrazložila točku dnevnog reda o donošenju Statuta: 
„1.1.2020. na snagu je stupio set novih zakona u turizmu, iz kojih je proizašla nužnost donošenja novog 
Statuta turističke zajednice: neke su zadaće i rokovi izmijenjeni, ne postoji više Nadzorni odbor, u slučaju 
zatvaranja TZ područja svaka će JLS morati osnovati svoju TZ, predsjednik više ne mora nužno biti 
načelnik/gradonačelnik već može delegirati ulogu predsjednika na člana koji plaća turističku članarinu, 
itd. Po završenoj sjednici Statut ćemo poslati Ministarstvu na prethodnu suglasnost, nakon čega će 
dokument moći usvojiti Skupština. (Što će u narednom periodu dovesti do daljnjeg usklađivanja sa 
Zakonom, održavanjem Izborne sjednice, reizborom tijela, donošenjem akata Zajednice, itd.).“ 
 
Temeljem čl. 25. Statuta TZP Srce Zagorja Turističko vijeće TZP Srce Zagorja donosi 

ODLUKU br. 80_TV: 
o donošenju prijedloga Statuta TZP Srce Zagorja 

 
Članak 1. 



3 
 

Usvaja se prijedlog Statuta Turističke zajednice područja Srce Zagorja. 
 

Članak 2. 
Statut utvrđen na elektronskoj sjednici TV TZP Srce Zagorja upućuje se Ministarstvu turizma na 
prethodnu suglasnost. 
 
 

Ad. 5 
Prijedlog o privremenom smanjenju plaća zaposlenih 

 
Direktorica je točku o prijedlogu smanjenja plaća zaposlenih obrazložila na sljedeći način: „Na preporuku 
Ministarstva turizma i HTZ-a predlaže se privremeno smanjenje plaća zaposlenih djelatnica za 20% za 
razdoblje mjeseci travnja i svibnja, a za trajanja mjera Nacionalnog stožera. (Na području Županije u 
sustavu TZ-a još nije bilo smanjenja plaća.) Po isteku razdoblja predlaže se nova sjednica Vijeća na 
kojoj bi bilo moguće donijeti I. izmjene Plana rada za 2019. godinu te revidirati odluku o smanjenju 
plaća.“ 
 
Temeljem čl. 25. Statuta TZP Srce Zagorja Turističko vijeće TZP Srce Zagorja donosi 

ODLUKU br. 81_TV: 
o privremenom smanjenju plaća zaposlenih  

 
Članak 1. 

Usvaja se prijedlog smanjenja plaća zaposlenih djelatnica za vrijeme trajanja mjera Nacionalnog 
stožera civilne zaštite vezano uz epidemiju korona virusa Covid-19, a na preporuku Ministarstva 
turizma i Hrvatske turističke zajednice.  
 

Članak 2. 
Plaće zaposlenih djelatnica smanjit će se za 20% za razdoblje mjeseci travnja i svibnja 2020. 
godine. 
 

Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Ad. 6 
Informacije 

 
Direktorica je članove Vijeća pobliže upoznala s informacijama kako slijedi: 
 
a) Turistički ured 4. svibnja započinje s redovnim radom iz ureda u Toplice Hotelu, te time danas, 30.04., 
završava razdoblje „rada od kuće“. 
b) Natječaji za TOP događanja HTZ-a te natječaj županijske TZ za manifestacije su poništeni i neće biti 
raspoloživih sredstava za ovu godinu. 
c) Izrađen je prijedlog dizajna Internet stranice: 
https://www.figma.com/proto/2B8Zv9v2ajJSJiBeA5SZmk/Srce-Zagorja?node-
id=2%3A6&viewport=3647%2C2188%2C0.6423535346984863&scaling=min-zoom 
Ima zasada samo tri primjera stranice: naslovna, zdravlje i fitnes i vodeni park, a sadržaj je tek da se 
stekne dojam (kako je ovo samo platforma za prezentaciju dizajna, nema još mikro animacija). Uz 
polaganje nade u bolju financijsku situaciju u svibnju nadamo se i znatno opsežnijoj i detaljnijoj stranici. 
Očekujemo daljnje podmirenje dugovanja Općine Krapinske Toplice, uplatu sredstava za rad Općine 
Bedekovčina za prvih 6 mjeseci te uplate članarine gospodarskih subjekata za 2019. godinu, a koji su 
poreznu prijavu odlučili podnijeti u travnju. Dovršetak internetske stranice prioritet je u narednom 
periodu. 
 
Materijali po točkama dnevnog reda dostavljeni su članovima Vijeća uz poziv na sjednicu te čine 
sastavni dio ovog Zapisnika, kao i očitovanja o suglasnosti s točkama dnevnog reda 7 članova Vijeća, 
pristigla mailom. 
 
 
Zapisničar        Predsjednik  
Milka Fučkar        Marko Vešligaj  
  


