
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRSAR 
Obala m. Tita 23 
Vrsar  

 
ZAPISNIK 

 
s 5. sjednice Skupštine Turističke zajednice općine Vrsar održane u srijedu, 11.12.2019. u 
16.00 sati u vijećnici Općine Vrsar.         
 
Prisutni članovi: Ivan Gerometta, Fiorela Morožin, Sanda Bravar, Kristijan Žužić,  
                          Armido Gerometta, Ivan Stanić, Đoni Šimonović 
Odsutni članovi: Tomislav Popović, Ilvo Trošt, Romina Cotić, David Manojlović, Alen Žužić 
Ostali prisutni: Natalija Vugrinec, Slaven Brajković, Tina Slamar 
 
 
Dnevni red: 

1. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 

2. Verifikacija zapisnika sa sjednice Skupštine od 26.03.2019. 

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za period 
01.01.-30.06.2019. godine 

 
4. Donošenje programa rada i financijskog plana za 2020. godinu 
 
 
Predsjednik Skupštine otvara sjednicu i pozdravlja prisutne. Utvrđuje da je prisutno sedam 
članova Skupštine, te postoji kvorum za rad sjednice.   
 
Predsjednik daje prijedlog denvnog reda na glasanje. Svi članovi slažu se s prijedlogom 
dnevnog reda, te se on jednoglasno usvaja. 
Predsjednik prelazi na prvu točku dnevnog reda. 
 
Ad 1.  
Predsjednik predlaže Tinu Slamar za zapisničara, te Sandu Bravar i Đonija Šimonovića za 
ovjerovitelje zapisnika. Prijedlog se usvaja.  
 

Ad 2. 
Predsjednik pita ima li primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice. Na zapisnik s prijašnje 
sjednice Skupštine nema primjedbi, te se on jednoglasno usvaja.  
Donosi se odluka: Zapisnik sa sjednice Skupštine od 26.03.2019. se jednoglasno usvaja. 
 

Ad 3. 
Predsjednik daje riječ direktorici TZO Vrsar, koja će umjesto predsjednice NO Marine Deak, 
iznijeti informacije o obavljenom nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za razdoblje 01.01. - 
30.06.2019. godine.  
Direktorica izvještava prisutne da je sjednica Nadzornog odbora održana 31.07.2019., da je 
članovima Nadzornog odbora dana na uvid sva potrebna dokumentacija, koju su razmotrili, 
te donijeli zaključak da se poslovanje odvijalo u skladu sa zakonom, s programom rada i 
financijskim planom, te s odlukama Turističkog vijeća i Skupštine TZO Vrsar.  
Napominje da je Turističko vijeće na prošloj sjednici usvojilo navedeno Izvješće, te ga 
prosljeđuje Skupštini na usvajanje. 



Predsjednik otvara diskusiju o Izvješću Nadzornog odbora. Primjedbi i komentara nema. 
Donosi se Odluka: Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad poslovanjem TZO Vrsar za 
razdoblje 01.01. - 30.06.2019. godine se jednoglasno prihvaća. 
 
Ad 4. 
Predsjednik prelazi na četvrtu točku dnevnog reda te poziva direktoricu da elaborira prijedlog 
programa rada i financijskog plana za 2020. godinu. 
Direktorica izlaže uz ppt prezentaciju, te započinje osvrtom na rezultate ostvarene u ovoj 
godini. Broj kreveta je uglavnom ostao na razini prošlogodišnjeg, povećao se samo kapacitet 
u privatnom smještaju za 40-ak kreveta. Do 05.12. je ostvareno 219.436 dolazaka i 
1.626.695 noćenja što je za 2% u dolascima i 1% manje u noćenjima u odnosu na 2018. 
godinu. Prema podacima iz Maistre do kraja 2019. godine planirano je ostvarenje dodatnih 
4.500 noćenja u kampu Porto Sole i 2.000 noćenja u Pineti i Rivi. Najjača emitivna tržišta su i 
dalje Njemačka, Austrija, Slovenija, Nizozemska i Italija, dok porast bilježe Španjolska, 
Finska, Norveška, Ukrajina i Francuska, a u padu su Poljska, Belgija, Velika Britanija i 
Danska. Direktorica zatim pojašnjava raspored broja noćenja po pojedinim objektima. Nakon 
osvrta na 2019. direktorica predstavlja program rada i financijski plan za 2020., te navodi 
kako je planirano ukupno 8.697.000 kn prihoda od čega 7.700.000 od turističke pristojbe, 
400.000 kn od turističke članarine, 200.000 kn iznosi prijenos prihoda prethodne godine, 
387.000 kn prihoda od EU fondova za projekt Uživam tradiciju, te 10.000 kn ostalih prihoda. 
Ukupni rashodi iznose 8.524.069 kn. Najviši rashod bilježi se u stavci Dizajn vrijednosti – 
3.603.829 kn, slijedi Transfer turističke pristojbe Općini u iznosu od 2.310.000 kn, 
Administrativni rashodi – 1.157.000 kn i Komunikacija vrijednosti 1.099.163 kn. Nakon 
pojedinačnih pojašnjenja stavaka rashoda direktorica iznosi da je od 4.9. do 4.10. bio 
objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu manifestacijama, na koji je pristiglo 
26 prijava, od čega su odobrene 24, dok novih zahtjeva ima 4 (Uskršnja radionica, GRUV – 
glazbeni festival, potpora kickboxing klubu, potpora biciklističkoj utrci ISTRIA 300). 
Direktorica također obrazlaže da je sudjelovanje TZO Vrsar u SMPu Istre za 2020. godinu 
planirano u iznosu 446.394 kn, što je za oko 70.000 kn manje od iznosa sufinanciranja u 
2019.godini. Uzrok manjeg iznosa sudjelovanja je novi Zakon kojim se za županijske TZ 
izdvaja veći udio ukupno uplaćene turističke pristojbe nego do sada. 
Direktorica dodatno navodi kako se u 2020. godini planira ostvarenje turističkog prometa na 
razini ovogodišnjeg. U 2020.godini TZO Vrsar namjerava nastaviti raditi na razvoju turističkih 
proizvoda koji jačaju prvenstveno pred i posezonu (proizvoda vezanih za sport – pogotovo 
biciklizam i outdoor, te razvoj gourmeta). Prethodnih godina odrađena je markacija 
biciklističkih i pješačkih staza, priprema i izrada tiskanih i digitalnih mapa i promotivnih 
materijala, a u 2020. godini radit će se najviše na promociji navedenih proizvoda. Također će 
se nastojati kroz već tradicionalne, ali i nove manifestacije kao što je festival svjetske glazbe 
podignuti kvalitetu boravka gostiju koji se u Vrsaru nalaze u samoj špici sezone. Osim 
sudjelovanja u marketing planu Istarske županije, TZ Vrsar provodit će i dalje samostalne 
marketinške aktivnosti u on i offline segmentu usmjerene uglavnom na jačanje 
prepoznatljivosti, posebnosti i vidljivosti naše destinacije, kao i na samostalno oglašavanje 
manifestacija. Na kraju direktorica dodaje kako je za uspješan daljnji razvoj naše destinacije 
izuzetno važna sinergija svih turističkih dionika, posebno suradnja s hotelskim kućama 
Maistrom i Valamarom, s Općinom Vrsar, komunalnim poduzećem, ali i s lokalnim 
ugostiteljima, brodarima i malim iznajmljivačima. Napominje i kako se nada da će novi 
projekti - nova sportska dvorana i multimedijalni centar doprinijeti dobrim turističkim 
rezultatima u 2020. godini. 
Direktorica zaključuje svoje izlaganje, te predsjednik otvara raspravu. 
Predsjednik predlaže dopunu financijskog plana. Da bi se javili na natječaj LAGUR-a i tražili 
sredstva, ona moraju već biti predviđena financijskim planom, stoga predlaže da se u plan 
prihoda doda 350.000 kn od LAGUR-a, te da se na rashodovnoj strani iznos podijeli na 
200.000 kn za binu i 150.000 kn za ribarske fešte. 
 
 



Javlja se Armido Gerometta s prijedlogom da se u financijski plan uključi i dio troškova koje 
Marina Vrsar snosi sudjelovanjem na nautičkom sajmu u Tullnu koji je jako dobro posjećen i 
na kojem djelatnici Marine dijele i brošure TZ Vrsar. Sajam se održava od 05.-08.03.2020., a 
ukupni troškovi iznose 64.800 kn, te vijećnik Gerometta predlaže da TZO Vrsar sudjeluje s 
iznosom od 10.000 kn. Predsjednik predlaže da se iznos uvrsti u financijski plan za 2020.  
Za riječ se javlja direktorica s komentarom da navedeni iznos već postoji u financijskom 
planu u stavci Distribucija i prodaja vrijednosti, te da se može osigurati za sudjelovanje na 
navedenom sajmu, tako da nije potrebno uvoditi novu poziciju u plan. 
 
Daljnjih primjedbi i komentara nema, te predsjednik predlaže da se prihvati Prijedlog 
Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu, uz navedene izmjene. Daje prijedlog na 
glasanje, svi članovi izjašnjavaju se za prihvaćanje.  
Donosi se odluka: Prijedlog Programa rada i financijski plan za 2020. godinu jednoglasno se 
prihvaćaju.  
 
Ovom odlukom predsjednik zaključuje sjednicu. 
 
 
 
Sjednica je završena u 16.40 sati. 
 
Zapisničar:                                                                           Ovjerovitelji zapisnika: 
 
Tina Slamar       Sanda Bravar  
                                                                                  
                                                                                             Đoni Šimonović        


