


 

 

Z A P I S N I K 

sa 07. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko– zagorske županije 

održane dana 02. ožujka 2020. godine u 16.00 sati u Krapini 

Nazočni 

1. G. Željko Kolar, predsjednik TZ Krapinsko- zagorske županije 

2. Gđa. Ivana Kolar, članica 

3. G. Ivan Petrović, član 

4. Gđa. Martina Kovačić, članica 

5. G. Branko Greblički, član  

6. Gđa Tanja Gulija Jujnović, članica 

7. Gđa. Martina Belina, viša stručna suradnica za destinacijski menadžment 

8. Gđa. Gordana Krleža, viša stručna suradnica za financije i računovodstvo  

9. Sanja Škrinjar, voditeljica TU TZ KZŽ 

 

 

Izočni: 

1. G. Boris Vuglec, član 

2. G. Elvis Pavleković, član 

3. G. Ivan Benkotić  Đurkin, član 

4. G. Darko Tomek, član 

5. G. Juraj Žerjavić, član 
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Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske 
županije, Predsjednik TZ Krapinsko-zagorske županije Odlukom o imenovanju zamjenice imenovao je  
gđu. Martinu Kovačić zamjenicom predsjednika Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-
zagorske županije  za vođenje 07. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske 
županije. 
 

Predsjedavajuća Kovačić pozdravila  je sve prisutne, konstatirala da postoji kvorum  i otvorila 07. 

sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice KZŽ te predložila slijedeći  

Dnevni red 

1. Zapisnik sa 06. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske 

županije 

2. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice 

Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. 

godine 

3. Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Krapinsko-zagorske 

županije za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine 

4. Izvještaj o samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava 

financijskog upravljanja i kontrola 

5. Izvješće o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije 

za 2019. godinu 

6. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor direktora Turističkog ureda Turističke 

zajednice Krapinsko-zagorske županije 

7. Donošenje Odluke o raspisivanju  Javnog poziva  za kandidiranje manifestacija i 

događanja za dodjelu potpora iz programa "Profesionalno upravljanje 

događanjima u 2020. godini". 

8. Razno 

 

            Dnevni red usvojen je glasovima svih prisutnih članova. 
 
 
 

Točka 1. 

Zapisnik sa 06. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije 

 

Otvorena je rasprava. Obzirom da nije bilo primjedbi od strane prisutnih članova na zapisnik sa 06. 

sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko - zagorske županije, ista je zaključena. 

Glasovima svih prisutnih članova prihvaćen je Zapisnik sa 06. sjednice Turističkog vijeća Turističke 

zajednice Krapinsko – zagorske županije. 
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Točka 2. 

 

Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja Turističke zajednice Krapinsko-

zagorske županije za razdoblje od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine 

 

Predsjedavajuća , gđa. Kovačić dala  je riječ predsjedniku Nadzornog odbora Turističke zajednice 

Krapinsko-zagorske županije. G. Novak  usmeno  je iznio  Izvješće Nadzornog odbora TZ Krapinsko-

zagorske županije o provedenom nadzoru poslovanja TZ Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od 

01.01.2019. do 31.12.2019. Nadzorni odbor konstatirao je da se poslovne promjene evidentiraju na 

osnovi uredne i vjerodostojne dokumentacije te da se radilo u skladu s Programom rada i financijskim 

planom Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu. 

 Otvorena je rasprava. Nije bilo pitanja i glasovima svih prisutnih primljeno je na znanje Izvješće 

Nadzornog odbora TZ Krapinsko-zagorske županije o provedenom nadzoru poslovanja TZ Krapinsko-

zagorske županije u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. koje se nalazi u privitku ovog Zapisnika i 

čini njegov sastavni dio. 

 

 
Točka 3. 

Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 

od 01.01.2019 godine do 31.12.2019. godine 

 

Gđa. Martina Kovačić dala  je  riječ gđi. Sanji Škrinjar, voditeljici ureda  TZ Krapinsko-zagorske županije, 

koja je sažeto iznijela priloženo Izvješće o radu s financijskim izvješćem Turističke zajednice Krapinsko-

zagorske županije za razdoblje od 01.01.2019 godine do 31.12.2019. godine. 

U svom izlaganju gđa. Škrinjar osvrnula se na realizirane aktivnosti u drugoj polovici 2019. godine 

budući da je doneseno Izvješće o radu za prvih šest mjeseci 2019. godine.   

Nije bilo više pitanja ni primjedbi i glasovima svih prisutnih usvojeno je Izvješće o radu s financijskim 

izvješćem Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu, koje se nalazi u privitku 

ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

  

 

 

Točka. 4. 

Izvještaj o samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog 

upravljanja i kontrola 

 
Gđa. Kovačić je dala  riječ voditeljici ureda koja je izvijestila prisutne da temeljem Pravilnika o sustavu 
financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija 
(Narodne novine, br. 119/15) kojim se određuje obveza zakonskog  zastupnika neprofitne organizacije 
da za svaku poslovnu godinu provede samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja 
sustava financijskog upravljanja i kontrola, dostavlja se  na znanje popunjeni Upitnik o funkcioniranju 
sustava financijskog upravljanja. 
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Nije bilo rasprave te je glasovima svih prisutnih primljen na znanje  Izvještaj o samoprocjeni 

učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola koji se nalazi 

u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 

 Točka. 5 

 

Izvješće o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu 

 

predsjedavajuća je usmeno iznijela priloženo  Izvješće o radu Turističkog vijeća TZ Krapinsko-zagorske 

županije za 2019. godinu i otvorila raspravu. 

Nije bilo primjedbi i glasovima svih prisutnih prihvaćeno je Izvješće o radu Turističkog vijeća TZ 

Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu. 

 

Točka 6. 

 

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-

zagorske županije 

Gđa. Martina Kovačić dala je riječ gđi. Sanji Škrinjar, voditeljici ureda koja je izvijestila prisutne o 
raspisivanju natječaja za izbor direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko zagorske 
županije koji će biti objavljen na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u tiskovini 
Zagorski list. Natječaj će biti otvoren 21 dan te će po završetku natječaja biti sazvana sjednica 
Turističkog vijeća.  
Nije bilo primjedbi i glasovima prisutnih donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za izbor 
direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. 
 

 

  

Točka 7. 

Donošenje Odluke o raspisivanju  Javnog poziva  za kandidiranje manifestacija i događanja za dodjelu 

potpora iz programa "Profesionalno upravljanje događanjima u 2020. godini" 

Gđa. Kovačić je dala je riječ voditeljici ureda koja je izvijestila prisutne o raspisivanju javnog poziva za 
kandidiranje manifestacija i događanja za dodjelu potpora iz programa "Profesionalno upravljanje 
događanjima u 2020. godini" kojim će biti dodijeljena financijska sredstva za manifestacije ili događanja 
u iznosu od 315.000,00 kuna. Gđa. Sanja Škrinjar je napomenula da se na Javni poziv za dodjelu potpora 
Turističke zajednice općina i gradova mogu kandidirati sa 3 manifestacije ili događanja, dok se 
Turističke zajednice područja mogu kandidirati sa 7 manifestacija ili događanja. Maksimalni iznos 
potpore po manifestaciji ili događanju iznosi 35.000,00 kuna.  
Nije bilo rasprave te je glasovima svih prisutnih donesena Odluka o raspisivanju  Javnog poziva  za 
kandidiranje manifestacija i događanja za dodjelu potpora iz programa "Profesionalno upravljanje 
događanjima u 2020. godini". 
 

 

Točka 8. 

Razno 

Za riječ se javila gđa. Ivana Kolar koja je predložila da se Krapinsko zagorska županija prijavi na Javni 
poziv za izbor domaćina manifestacije Dani hrvatskog turizma 2020. godine.  
Gđa. Martina Kovačić je prenijela članovima Turističkog vijeća upute dr. med. spec. epidemiologije 
gosp. Ivana Lipovca o potrebi za pojačanom dezinfekcijom javnih prostora u ugostiteljskim objektima.  
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Za riječ se javio gosp. Ivan Petrović koji je spomenuo pad rezervacija zbog pojave Coronavirusa te je 
predložio da se Turistička zajednica Krapinsko zagorske županije odrekne boravišne pristojbe kao 
pomoć turističkom sektoru. 
 
 
Nije bilo više primjedbi i sjednica je završila U  17.00 sati. 
 
Klasa: 113-2/19-1 
Ur. broj: 2140-366-19-02 
 

   Zapisničar                                                                                                      Predsjedavajuća 

Gordana Krleža                                                                      Martina Kovačić  




