IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA OD 1.1. DO 31.12. 2020.
U navedenom razdoblju održano je 6 sjednica Turističkog vijeća TZG Ivanić-Grada
U izvješću navodimo uvodne dijelove zapisnika održanih sjednica iz čega su vidljive točke
dnevnog reda, datum održavanja i broj prisutnih vijećnika. S vijećnicima se tijekom godine i
usmeno komuniciralo vezano za neke projekte ili problematiku, a pojedini članovi vijeća, ako
nisu mogli doći zbog poslovnih ili privatnih obaveza dali su pismenu suglasnost da se slažu s
prijedlozima i izvješćima koji su bili na dnevnom redu iste sjednice.
Ana Gašparović i Janko Kezele dali su pismenu ostavku na članstvo u Turističkom vijeću, te
su na sjednici Skupštine u svibnju izabrani novi članovi Turističkog vijeća Darko Kljaić (UO
Rocky) i Goran Rajčević (Caffe bar Kum).
Svi izabrani dosadašnji članovi Turističkog vijeća pitani su prije Izborne Skupštine u prosincu
da li žele biti i dalje članovi TV u slijedećem mandatnom razdoblju od 2020.-2024., isti su dali
i pismeni pristanak da žele biti i dalje članovi Turističkog vijeća. Na mjesto vijećnika Krešimira
Peteka tvrtka ECP kandidirala je Vesnu Petek za člana Turističkog vijeća i Skupštine. U
prosincu 2020. na Izbornoj Skupštini TZG Ivanić-Grada svi predloženi kandidati su i potvrđeni
od strane članova Skupštine.

ZAPISNIK 6. sjednice Turističkog vijeća TZG IG održane 5. ožujka 2020.u 14,00 sati u
uredu TZG Ivanić-Grada, Moslavačka 11.

Sjednici nazočili:
1. Biserka Sunjog
2. Katarina Magić Koščević
3. Janko Kezele
4. Vesna Petek
5. Predsjedavajući opunomoćen od predsjednik Tomislav Cuvaj
Pismena suglasnost:
6. Tomislav Voštinić,
7. Zlatko Lojna
8. Milica Birk dali su svoju pismenu suglasnost da se slažu s točkama dnevnog
reda 6. sjednice TV i prihvaćaju prijedloge pismenih materijala, slažu se s
predloženim izvješćima i ostalim prijedlozima i informacijama koje su dobili u
pozivu prema točkama dnevnog reda kako slijede.
9. Ana Gašparović telefonom je objasnila da iako je dala pismenu ostavku na
članstvo u Turističkom vijeću do razrješenja na sljedećoj Skupštini, danas
neće doći na sjednicu vijeća, ali svoj glas i potporu daje kolegi Kezeleu po
trećoj točki dnevnog reda za neformalno udruživanje s Moslavinom.
Turističkom vijeću prisustvovala je direktorica TZ Zagrebačke županije, Ivana
Alilović s namjerom da upozna vijećnike i prezentira sporazum o suradnji između
turističkih zajednica s područja regije Zagrebačkog zelenog prstena.
Prije službenog početka 6. sjednice direktorica I. Alilović iscrpno je obrazlagala i
prezentirala prijedlog sporazuma, odgovarala na sva pitanja J. Kezelu koji je
obrazlagao svoja uvjerenja i stavove. Stoga sam početak rasprave nije tonski
zabilježen već samo zadnji dio koji slijedi:

J. Kezele kaže kako se Kutina želi izvući iz Sisačko-Moslavačke županije, te kako oni
nisu destinacija kao ni Zagrebačka županija i kako zna da direktorica TZZZ mora
braniti svoje interese.
I. Alilović kaže da je Zagrebačka županija prsten oko Grada Zagreba i da TZZZ
potiče suradnju Zagrebačke županije sa Gradom Zagrebom i da se u travnju ove
godine kreće u kampanju sa Gradom Zagrebom u kojoj će se promovirati „Aorund
Zagreb“, nedavno je bio i spot sa Plešivičkim cestama i kaže kako su tu mogle biti i
Moslavačke priče isto u to uključene i da su oni očekivali da će tu naići na suradnju,
ali ukoliko se Ivanić-Grad želi izmjestiti iz svega, a da oni nude veća sredstva nego
Sisačka priča.
J. Kezele upozorava da Sisak uopće nije dio ove priče sa Moslavinom, te da je tema
Kutina, Popovača, Garešnica, Čazma i Ivanić-Grad što je zajedno Moslavina i pitao
je državnog tajnika i potpuno je legitimno i Ivanić-Grad može potpisati sporazum javiti
se na natječaj i brendirati kao područje i time ne istupamo iz županijske organizacije.
I. Alilović kaže da to nije područje i da je područje jedna formalna priča koja se odvija
na jedan drugačiji način, te da Zagrebačka županija ide na selektivni način gdje se
provodi projektni zadatak prepoznavanja Zagrebačkog zelenog prstena, ali to se
neće postići izdvajanjem Ivanić-Grad i da vijećnici moraju odlučiti što će, da li je
Ivanić-Gradu bolje sa jednom razvijenom regijom gdje će i dalje dobivati sredstva ili
će ići u priču sa Sisačko-Moslavačkom županijom na što J. Kezele ispravlja da se ne
ide u udruživanje sa Sisačko-Moslavačkom županijom nego sa Moslavinom.
T. Cuvaj pokušava otvoriti sjednicu, ali J. Kezele govori da ukoliko on otiđe sa
sjednice nema kvoruma i da odlazi.
T. Cuvaj mu odgovara da ima dovoljno vijećnika na sjednici, a da se ostali vijećnici
mogu pismeno izjasniti o toj točki.
J. Kezele govori da u tom slučaju ostaje.
A. Bešter predstavlja sve prisutne članove Turističkog vijeća, direktoricu TZ
Zagrebačke županije I. Alilović i opunomoćenog od predsjednika TZ T. Cuvaja.
Predsjedavajući T. Cuvaj pozdravio je prisutne i otvorio je 6. sjednicu TV i
predložilo slijedeći dnevni red:
1. Razmatranje i Usvajanje zapisnika 5. sjednice Turističkog vijeća
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga izvješća o radu TZ Grada Ivanić-Grada za razdoblje
1. 1. - 31. 12. 2019 godine:
- Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija
- Bilješka uz temeljna financijska izviješća za 2019. godinu
- Obrazloženje uz Financijsko izvješće TZG Ivanić-Grada za 2019.
- Popis dugotrajne imovine i Knjiga evidencije službenih putovanja
- Izvješće o radu i financijsko izvješće TZG Ivanić-Grada za 2019.
- Izvješće o radu Turističkog ureda i direktorice za 2019. Prilog –Dopuna Godišnje
izvješće o radu ureda i direktorice po razdobljima između sjednica TV
- Izvješća o radu Turističkog vijeća TZG Ivanić-Grada za 2019.
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o sklapanju Sporazuma o udruživanju TZ gradova ZŽ
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja direktorice o radu ureda u periodu XI 2019.-II 2020.
5. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća Advent u Ivanić-Gradu 2019.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru novog člana Turističkog vijeća
umjesto Ane Gašparović
7. Informacije vezane za Novi Zakon o turističkim zajednicama, BP i članarini te smjernice
za dopunu Statuta, Poslovnika o radu TV i Skupštine i usuglašavanje s novim Zakonom
8. Analize dolazaka i noćenja gostiju i BP u 2019.
9. Pitanja i prijedlozi

NA SJEDNICI SE RASPRAVLJALO I DONESENE SLIJEDEĆE ODLUKE:

Na temelju članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada IvanićGrada br. 09/2010.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na
svojoj 6. sjednici održanoj 5. ožujka 2020. godine donijelo je jednoglasno /8 glasova
za /5 + 3 uz pismenu suglasnost / usvojeno.
slijedeću
ODLUKU o usvajanju svih Izvješća o radu TZ Grada Ivanić-Grada za razdoblje 1.

1. - 31. 12. 2019. godine.
I
Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmotrilo je Izvješće o radu TZ
Grada Ivanić-Grada za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2019. godine:
- Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija
- Bilješka uz temeljna financijska izviješća za 2019. godinu
- Obrazloženje uz Financijsko izvješće TZG Ivanić-Grada za 2019.
- Popis dugotrajne imovine i Knjiga evidencije službenih putovanja
- Izvješće o radu i financijsko izvješće TZG Ivanić-Grada za 2019.
- Izvješće o radu Turističkog ureda i direktorice za 2019. Prilog –Dopuna
Godišnje izvješće o radu ureda i direktorice po razdobljima između sjednica
TV
- Izvješća o radu Turističkog vijeća TZG Ivanić-Grada za 2019.

te je ista Izvješća usvojilo.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 1.1./05-03-2020 U Ivanić-Gradu, 5. ožujka 2020.

Na temelju članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
09/2010.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 6. sjednici
održanoj 5. ožujka 2020. godine donijelo je sa 7 glasova za / 2 glasa protiv/ slijedeću
ODLUKU o sklapanju sporazuma o suradnji između turističkih zajednica s područja
regije Zagrebačkog zelenog prstena
I.
Zajedničke aktivnosti u kojima će sudjelovati Potpisnice odnose se na intenzivnu promociju
regije Zagrebačkog zelenog prstena te postojećih turističkih proizvoda i programa, kao i
promotivnih materijala s definiranim ciljanim tržištima, intenzivnu suradnju turističkih zajednica,
jedinica lokalne i regionalne samouprave i turističkih subjekata kroz razvoj i unapređenje
selektivnih oblika turizma kreiranjem novih turističkih proizvoda temeljenih na kulturnim, eno i
gastro, prirodnim i povijesnim turističkim resursima regije Zagrebačkog zelenog prstena.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
Prilog Odluke: Sporazum o suradnji između turističkih zajednica s područja regije Zagrebačkog
zelenog prstena.
Broj: 2.1./05-03-2020 U Ivanić-Gradu, 5. ožujka 2020.

Na temelju članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
09/2010.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 6. sjednici
održanoj 5. ožujka 2020. godine donijelo je jednoglasno /7 glasova za/ slijedeću
ODLUKU o usvajanju Izvještaja direktorice o radu ureda u periodu XI 2019.-II 2020.
I
Turističko vijeće Turističke zajednice Grada razmotrilo je Izvještaj direktorice o radu ureda u
period XI 2019.- II 2020. te je isti Izvještaj usvojilo.
Il
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 3.1./05-03-2020 U Ivanić-Gradu, 5. ožujka 2020.

Na temelju članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
09/2010.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 6. sjednici
održanoj 5. ožujka 2020. godine donijelo je jednoglasno /7 glasova za/ slijedeću
ODLUKU o usvajanju Financijskog izvještaja Adventa u Ivaniću 2019.
I

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmotrilo je Financijski
izvještaj Adventa u Ivaniću 2019. te je isti usvojilo.
Il
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 4.1./05-03-2020
U Ivanić-Gradu, 5. ožujka 2020.

7. redovne i 1. elektronske sjednice Turističkog vijeća TZ Grada Ivanić-Grada
koja se održala od 17. do 23. ožujka 2020., TZG Ivanić-Grada, Moslavačka 11,
Ivanić-Grad.
Članovi Turističkog vijeća koji su odgovorili na mail i elektronski glasovali po točkama
Dnevnog reda:
1. Katarina Magić Koščević
2. Krešimir Petek
3. Biserka Sunjog
4. Milica Birk
5. Tomislav Voštinić
6. Javor Bojan Leš, predsjednik Turističke zajednice
Na mail nije odgovorio:
Zlatko Lojna
Janko Kezele i Ana Gašparović koji dali su pismenu ostavku na članstvo u Turističkom
vijeću na zadnjoj sjednici Turističkog vijeća, te istima nije ni poslan mail.
Direktorica ureda poslala je u ponedjeljak 17. ožujka 2020. članovima Turističkog
vijeća i predsjedniku Javoru Bojanu Lešu slijedeći mail s popratnim materijalima u
privitku maila:

Temeljem članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada
br.09/2010.) 4. članka Poslovnika o radu Turističkog vijeća, Zaključka 6. točke Dnevnog reda
6. Sjednice Turističkog vijeća i naputka Ministarstva turizma vezano za situaciju s korona
virusom i ograničenjem kretanja i prevencijom daljnjeg širenja o održavanju sjednica
Turističkog vijeća i Skupština elektronski
SAZIVAM 7. REDOVNU I 1. ELEKTRONSKU I SJEDNICU TURISTIČKOG VIJEĆA TZ
GRADA IVANIĆ-GRADA
17. - 23. ožujka 2020. (ponedjeljak).
Za sjednicu predlažem slijedeći
Dnevni red:
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika 6. Sjednice Turističkog vijeća (DA/NE)
2. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Statuta Turističke zajednice Grada IvanićGrada, sukladno članku 12. stavku 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma (NN, br. 52/19), za izdavanje suglasnosti Ministarstva turizma na isti
Prijedlog Statuta
( DA/NE)
3. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu turističkog vijeća (DA/ NE)
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora TZG Ivanić-Grada za 2019.
godinu (DA/NE)
5. Razmatranje, dopuna te usvajanje prijedloga sa zadnje sjednice Turističkog vijeća za
izbor dva nova člana Turističkog vijeća i Skupštine TZG Ivanić-Grada (ostavke Janko
Kezele i Ana Gašparović) na sjednici predloženi: Dino Pavanić- restoran Food book i
Matija Hermešćec-Caffe bar Alibi, te Vaši prijedlozi (predstavnici iz ugostiteljstva,
turizma, agencije) DA/NE i novi
prijedlog_______________________________________________
Mole se članovi Turističkog vijeća da se odazovu elektronskoj sjednici zbog važnosti
dnevnog reda, te u roku 5 dana, a najkasnije do ponedjeljka 13. ožujka 2020. daju svoj
pismeni odgovor na mail: info@tzig.hr
Dostaviti:
1. Biserka Sunjog
2. Katarina Magić Koščević
3. Krešimir Petek
4. Milica Birk
5. Tomislav Voštinić
6. Zlatko Lojna
7. Javor Bojan Leš, predsjednik

Nakon tel. razgovora s vijećnicima Zlatkom Lojnom i Krešimirom Petek u srijedu 18.
3. 2020. vezano za 5.točku Dnevnog reda, oni su predložili nove kandidate za
članove Turističkog vijeća uz već predložene na zadnjoj sjednici Turističkog vijeća:
-

Goran Rajčević, Caffe bar Kum
Darko Kljaić, Caffe bar Rocky
Marija Kunek, Klet Stari mlin

te je vijećnicima upućen novi mail,19. ožujka 2020 kao dopuna materijala po 5. točki
dnevnog reda.
Poštovani vijećnici,
uz predložena dva kandidata za Nove članove Turističkog vijeća na zadnjoj sjednici vijeća:
Matija Hermeščec- caffe bar Alibi i Dino Pavanić- restoran Food book (nije uplaćivao
članarinu u prošloj godini) koji su navedeni u 5 točki dnevnog reda, jučer su mi predloženi u
telefonskom razgovoru sa sadašnjim vijećnicima slijedeći kandidati za 2 nova člana
Turističkog vijeća:
- Goran Rajčević, Caffe bar Kum

-

Darko Kljaić, Caffe bar Rocky
Marija Kunek, Klet Stari mlin

Molim Vas razmislite, predložite Vaše favorite, kako bi Vaše prijedloge mogla poslati u
ponedjeljak 23.3. 2020. članovima Skupštine za elektronsku sjednicu da prijedlog usvoje.
Molim Vas da što prije u mailu dolje, prema točkama Dnevnog reda date svoj glas DA ili
NE
(za zapisnik, novi Statut i Poslovnik usuglašen s Novim zakonom o TZ, Izvješće NO) kako bi
isti mogla poslati u Ministarstvo turizma na usvajanje)
Za sva pitanja i razgovor stojim na raspolaganju.
Želim svima u ovim teškim trenucima mir, razum i zdravlje,
te da zajedničkim snagama prebrodimo ovo teško razdoblje.
Lijepi pozdravi, čuvajte sebe, svoju obitelj i djelatnike,
Ankica Bešter
Direktorica TZG Ivanić-Grada

Do ponedjeljka 23. ožujka 2020. stigli su mailom odgovori od vijećnika i predsjednika:
1. Katarina Magić 19.3. 2020.u 12,37 sati I mail 23.3.2020 u 10,42 sata dopuna
glasovanja
2. Krešimir Petek, mail 19.3. 2020. u 13.05 sati
3. Milica Birk 20.ožujka u 8,51 sat
4. Biserka Sunjog 20.3. 2020.u prodavaonici Konzum pismeno
i 23.3. 2020. u 12,00 sati mailom
5. Javor Bojan Leš, predsjednik 20. 3. 2020.u 11.08 sati
6. Tomislav Voštinić 20.3.2020.u 11,09 sati

Na temelju članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
09/2010.) i naputka Ministarstva turizma vezano za situaciju s korona virusom i ograničenjem
kretanja i prevencijom daljnjeg širenja o održavanju sjednica Turističkog vijeća i Skupština
elektronski
Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 7. redovnoj i 1.elektronskoj
održanoj od 17. do 23. ožujka 2020. godine prema pismenom elektronskom glasovanju s 6
GLASOVA ZA donosi
ODLUKU utvrđuje se prijedlog Statuta Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada koji je
sastavni dio ove Odluke
I
Ova Odluka s utvrđenim Prijedlogom Statuta TZG Ivanić-Grada dostavit će se Ministarstvu
turizam radi izdavanja suglasnosti na isti prijedlog Statuta TZG Ivanić-Grada.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će i verificirana na slijedećoj sjednici
Turističkog vijeća.
Broj: 1.7./23-03-2020
U Ivanić-Gradu, 23. ožujka 2020.

Na temelju članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
09/2010.) i naputka Ministarstva turizma vezano za situaciju s korona virusom i ograničenjem
kretanja i prevencijom daljnjeg širenja o održavanju sjednica Turističkog vijeća i Skupština
elektronski
Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 7. redovnoj i 1.elektronskoj
održanoj od 17. do 23. ožujka 2020. godine prema pismenom elektronskom glasovanju s 6
GLASOVA ZA donosi
ODLUKU usvaja se prijedlog Poslovnika o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice
Grada Ivanić-Grada
I
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će i verificirana na slijedećoj sjednici
Turističkog vijeća
Broj: 2.7./23-03-2020 U Ivanić-Gradu, 23. ožujka 2020.

ZAPISNIK 8. Sjednice Turističkog vijeća TZG IG održane 14. svibnja 2020. u 9,00 sati u
Maloj dvorani POU, Moslavačka 11
Sjednici nazočili:
1. Zlatko Lojna
2. Katarina Magić Koščević
3. Krešimir Petek
4. Milica Birk
5. Javor Bojan Leš, predsjednik TZG Ivanić-Grada
Ankica Bešter, direktorica TZG Ivanić-Grad
Tomislav Cuvaj, zamjenik gradonačelnika
T. Voštinić i B. Sunjog ispričali su se što ne mogu doći na sjednicu Turističkog vijeća, zbog
poslovnih obaveza poslati će pismenu suglasnosti da se slažu s materijalima po točkama
dnevnog reda, a direktorica će ih i usmeno izvijestiti o donesenim zaključcima i Odlukama.
Predsjedavajući J. B. Leš pozdravio je prisutne i otvorio je 8. sjednicu Turističkog vijeća, te
predložilo slijedeći dnevni red:
1. Razmatranje i verifikacija zaključaka po točkama dnevnog reda te usvajanje zapisnika 7.
redovne i prve elektronske sjednice Turističkog vijeća
2. Razmatranje i verificiranje dva nova člana Turističkog vijeća i Skupštine TZG IvanićGrada (ostavke Janko Kezele i Ana Gašparović)
3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o prestanku obavljanja gospodarske
djelatnosti prodaje suvenira u Suvenirnici /Centru za posjetitelje TZG Ivanić-Grada,
prijenos gospodarske cjeline; imovine i robe na Razvojnu agenciju IGRA i prestanak
rada djelatnice u Suvenirnici
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja direktorice o radu ureda u periodu ožujka do svibnja
2020.
5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga izmjena i dopuna plana i programa rada za 2020.
6. Informacija o Izjavi o umanjenju mjesečne netto plaće za travanj za 20% te uplata u
Proračun grada za pomoć gospodarskim subjektima radi ublažavanja posljedica
pandemije
7. Informacije vezano za rad ugostiteljskih objekata na području grada, prema uputama
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), prema kojima se dopušta obavljanje rada
ugostiteljskim objektima iz skupina: Restorani, Barovi (kavana, pivnica, buffet, krčma i

klet) i Cattering objekti, ali uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera i strogih mjera
socijalnog distanciranja.
Grada Ivanić-Grada, izazvane COVID-om 19
8. Informacije o aktivnostima ureda u narednom periodu (promocija područja, promotivni
filmići TZ, programi, obilježavanje pješačkih staza šume Marča, Volim Ivanić, Statut,
Sjednica Skupštine, Bučijada)
9. Pitanja i prijedlozi
Na temelju članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
09/2010.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 8. sjednici
održanoj 14. svibnja 2020. godine donijelo je slijedeću
ODLUKU o usvajanju dva nova člana Turističkog vijeća Darko Kljaić (6) i Goran

Rajčević (5) i jednog člana Skupštine TZG Ivanić-Grada Pero Lasić (7)
I

Temeljem ostavke Janka Kezelea na članstvo u Turističkom vijeću i Ana Gašparović
u Turističkom vijeću i Skupštini, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić
-Grada razmotrilo i usvojilo prijedlog za dva nova člana Turističkog vijeća i jednog
člana Skupštine.
Turističko Vijeće razmotrilo je i glasovanjem donijelo Odluku kojom se predlaže
Skupštini TZG Ivanić-Grada: Darko Kljaić delegat Caffe bara Rocky (6 glasova) i Goran
Rajčević (5 glasova) delegat Caffe bara Kum/RIP-EKO d.o.o za nove članove u
Turističkom vijeću i Pero Lasić (7 glasova) delegat Dribbling Food&Caffe/Bala team
d.o.o za novog člana Skupštine TZG Ivanić-Grad Pero Lasić, te isti prijedlog usvojilo.
Prijedlog Odluka daje se na razmatranje i usvajanje Skupštini TZG Ivanić-Grada na
slijedećoj sjednici Skupštine TZG Ivanić-Grada.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 1.1./5-14-2020
U Ivanić-Gradu, 14. svibnja 2020.
Na temelju članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
09/2010.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 8. sjednici
održanoj 14. svibnja 2020. godine donijelo je sa 7 glasova za/ slijedeću
ODLUKU
o davanju suglasnosti za predaju gospodarske cjeline – suvenirnice Centra za
posjetitelje Razvojnoj agenciji IGRA d.o.o.
I.
Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada od 30. travnja 2020., KLASA: 02105/20-0173, URBROJ: 238/10-02-01/2-20-3 o davanju suglasnosti Razvojnoj agenciji IGRA
d.o.o. na preuzimanje gospodarske cjeline – suvenirnice Centra za posjetitelje od Turističke
zajednici Ivanić-Grada Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada suglasno je
da se suvenirnica Centra za posjetitelje kao gospodarska cjelina prenese na Razvojnu
agenciju IGRA d.o.o., Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, OIB: 05818308270.
II.
Budući da je sva imovina suvenirnice Centra za posjetitelje kupljena sredstvima Grada IvanićGrada prijenos iz toč. I. ove Odluke izvršit će se bez naknade, a temeljem ugovora o prijenosu
gospdarske cjeline koji će se zaključiti između Turističke zajednice Ivanić-Grad i Razvojne
agencije IGRA d.o.o., Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, OIB: 05818308270 i kojim će
se regulirati sva daljnja prava i obveze.

Temeljem Ugovora o prijenosu gospodarske cjeline Razvojna agencija IGRA d.o.o. preuzet
će zaposlenika Suzanu Lovrenščak.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj:2.1./5-14-2020
U Ivanić-Gradu, 14. svibnja 2020.

Na temelju članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
09/2010.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 8. sjednici
održanoj 14. svibnja 2020. godine donijelo je jednoglasno 7 /5+2/glasova za slijedeću
ODLUKU Usvaja se Izvještaj direktorice o radu ureda u periodu ožujka do svibnja
2020.
I

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmotrilo i usvojilo
Izvještaj direktorice o radu ureda u periodu ožujka do svibnja 2020.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 3.1./5-14-2020
U Ivanić-Gradu, 14. svibnja 2020.

Na temelju članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
09/2010.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 8. sjednici
održanoj 14. svibnja 2020. godine donijelo je jednoglasno /5+2/ 7 glasova za slijedeću
ODLUKU usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna plana i programa rada za 2020.
I

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmotrilo i usvojilo
Prijedlog izmjena i dopuna plana i programa rada za 2020.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 4.1./5-14-2020
U Ivanić-Gradu, 14. svibnja 2020.

ZAPISNIK
9. redovne i 2. elektronska sjednice Turističkog vijeća TZ Grada Ivanić-Grada koja se
održala od 10. studenog 2020., TZG Ivanić-Grada, Moslavačka 11, Ivanić-Grad.
Članovi Turističkog vijeća koji su odgovorili na mail i elektronski glasovali po točkama Dnevnog
reda:
1. Katarina Magić Koščević

2. Vesna Petek
3. Biserka Sunjog
4. Milica Birk
5. Tomislav Voštinić
6. Zlatko Lojna
7. Darko Kljaić
8. Goran Rajčević
9. Javor Bojan Leš, predsjednik Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada
Direktorica ureda poslala je Poziv na 9.sjednicu Turističkog vijeća u utorak 3. studenog, a
radne materijale u slijedećem mailu s popratnim materijalima u privitku, u četvrtak 5. studenog
2020. članovima Turističkog vijeća i predsjedniku Javoru Bojanu Lešu. U ponedjeljak 9.
studenog direktorica je vijećnicima poslala Poziv za elektronsku sjednicu mailom slijedećeg
sadržaja:
Poštovani,
zbog većeg broja zaraženih osoba na području Ivanić-Grada u proteklih nekoliko dana, na
preporuku Lokalnog stožera civilne zaštite i zbog Vaše sigurnosti, planirana 9. sjednica
Turističkog vijeća TZG Ivanić-Grada održat će se elektronski sutra, utorak 10.11. 2020.
od 8,00 do 15,00 sati.
Sve materijale po točkama dnevnog reda za sjednicu dobili ste mailom prošli tjedan, a
nalaze se i u privitku ovog maila, te Vas molim da po njima i glasate mailom tijekom
sutrašnjeg dana.
Za sva pitanja i pojašnjenja stojim na raspolaganju.
Ankica Bešter
Direktorica ureda TZG Ivanić-Grada

Temeljem članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada
br.09/2010.) 4. članka Poslovnika o radu Turističkog vijeća, Zaključka 6. točke Dnevnog reda
6. Sjednice Turističkog vijeća i naputka Ministarstva turizma vezano za situaciju s korona
virusom i ograničenjem kretanja i prevencijom daljnjeg širenja o održavanju sjednica
Turističkog vijeća i Skupština elektronski
SAZIVAM 9. REDOVNU I 2. ELEKTRONSKU I SJEDNICU TURISTIČKOG VIJEĆA TZ
GRADA IVANIĆ-GRADA 10. studenog 2020.
Dnevni red:
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika 8. Sjednice Turističkog vijeća
2. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća TZ Grada Ivanić-Grada za razdoblje
1. 1. - 30. 6. 2020. godine:
- Izvještaj o prihodima i rashodima TZ GIG za razdoblje 1.1. do 30.6. 2020.
OBRAZAC S-PR-RAS-NPF 30.6. 2020..
Obrazloženje financijskog izvješća za razdoblje 1.1. do 30. 6. 2020.
3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga izmjena i dopuna /Rebalansa/ financijskog plana i
programa TZ Grada Ivanić-Grada za razdoblje 1.1. 2020.- 31.12. 2020.
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Turističkog ureda i direktorice za razdoblje od
svibnja do 30. listopada 2020.
5. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća 16. Bučijade, Press clipping 16.
Bučijade, Analiza manifestacije

6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za Skupštinu TZG Ivanić-Grada
za mandatno razdoblje 2020-2024. te izbor članova Turističkog vijeća i delegate u
Skupštinu TZ Zagrebačke županije za mandatno razdoblje 2020.-2024.
7. Informacije o novoj metodologiji i standardima planiranja i izvješćivanja u sustavu
turističkih zajednica te prijedlozi za planiranje Programa rada i financijskog plana u
2021.
8. Informacije o dolascima i noćenjima za razdoblje I-IX mjeseci 2020. usporedno s 2019.,
uplata TČ i TP u prvih 9 mjeseci.
9. Informacije o postavljenim pločama za pješačke staze, dopuna smeđe signalizacije i
info ploča Dubrovčak Lijevi te obnova postojećih.
10. Prezentacija promotivnog filma TZIG
https://www.youtube.com/watch?v=oc3sO89zEh4&ab_channel=Turisti%C4%8Dkazajed
nicaIvani%C4%87-Grad
11. Pitanja i prijedlozi i Vaši komentari ako ih imate

Na temelju članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
09/2010.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 9. redovnoj i 2.
elektronskoj sjednici održanoj 10. studenog 2020. godine donijelo je jednoglasno /9 glasova
za/ slijedeću
ODLUKU o usvajanju Financijskog izvješća TZ Grada Ivanić-Grada za razdoblje 1.1.30.6. 2020. godine:

-

Izvještaj o prihodima i rashodima TZ GIG za razdoblje 1.1. do 30.6. 2020.
OBRAZAC S-PR-RAS-NPF 30.6. 2020.
Obrazloženje financijskog izvješća za razdoblje 1.1. do 30.6.2020.
I

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmotrilo je Financijsko
izvješće TZ Grada Ivanić-Grada za razdoblje 1.1.-30.6. 2020. godine te je isti
prijedlog usvojilo.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 9.1./10-11-2020
U Ivanić-Gradu, 10. studenog 2020.

Na temelju članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
09/2010.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 9. redovnoj i 2.
elektronskoj sjednici održanoj 10. studenog 2020. godine donijelo je jednoglasno /9 glasova
za/ slijedeću
ODLUKU o usvajanju Prijedloga izmjena i dopuna/Rebalans/financijskog plana i
programa TZ Grada Ivanić-Grada za razdoblje 1.1.2020.-31.12.2020. godine
I

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmotrilo je Prijedlog
izmjena i dopuna/Rebalans/financijskog plana i programa TZ Grada Ivanić-Grada za
razdoblje 1.1.2020.-31.12.2020. godine te je isti prijedlog usvojilo.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 9.2./10-11-2020
U Ivanić-Gradu, 10. studenog 2020.

Na temelju članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
09/2010.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 9. redovnoj i 2.
elektronskoj sjednici održanoj 10. studenog 2020. godine donijelo je jednoglasno /9 glasova
za/ slijedeću
ODLUKU o usvajanju Izvješća o radu Turističkog ureda i direktorice za razdoblje od
svibnja do 30. listopada 2020. godine
I

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmotrilo je Izvješće o radu
Turističkog ureda i direktorica za razdoblje od svibnja do 30. listopada 2020. godine te
je isti prijedlog usvojilo.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 9.3./10-11-2020
U Ivanić-Gradu, 10. studenog 2020.

Na temelju članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
09/2010.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 9. redovnoj i 2.
elektronskoj sjednici održanoj 10. studenog 2020. godine donijelo je jednoglasno /9 glasova
za/ slijedeću
ODLUKU o usvajanju Financijskog izvješća 16. Bučijade, Press clipping 16. Bučijade i
Analiza manifestacije
I
Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmotrilo je Financijsko izvješće
16. Bučijade, Press clipping 16. Bučijade i Analizu manifestacije te je isti prijedlog usvojilo.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 9.4./10-11-2020
U Ivanić-Gradu, 10. studenog 2020.

Na temelju članka 26. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
09/2010.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 9. redovnoj i 2.
elektronskoj sjednici održanoj 10. studenog 2020. godine donijelo je jednoglasno /9 glasova
za/ slijedeću
ODLUKU o raspisivanju Izbora za Skupštinu TZG Ivanić-Grada za mandatno razdoblje
2020-2024. te izbor članova Turističkog vijeća i delegate u Skupštinu TZ Zagrebačke
županije za mandatno razdoblje 2020.-2024.
I.
1. Raspisuju se izbori za Skupštinu Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada za mandatno
razdoblje 2020 – 2024. godine.
2. Skupština je najviše tijelo upravljanja u Zajednici, a čine ju 15 predstavnika fizičkih i
pravnih osoba grupiranih po skupinama odnosno grupacijama djelatnosti.
3. Broj predstavnika svake skupine u Skupštini određen je razmjerno visini udjela skupine
u prihodu Zajednice, a pojedinu skupinu predstavljaju članovi s najvećim udjelom
unutar skupine. Kao udio u prihodu Zajednice računaju se članarina i 25% turističke
pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici, a koje uplate se odnose na obveze u godini
koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice.
4. Jedan član, odnosno skupina članova jedne djelatnosti mogu imati maksimalno 40%
predstavnika u Skupštini.
5. Sukladno utvrđenju iz prethodnog stavka određuje se broj predstavnika skupina u
Skupštini Zajednice kako slijedi:
- Trgovačke djelatnosti 6 predstavnika
- Ugostiteljstvo i turizam 3 predstavnika
- Uslužne djelatnosti 3 predstavnika
- Ostale djelatnosti 3 predstavnika
- Ukupno: 15 predstavnika
II.
Navedeni broj predstavnika pojedine skupine u Skupštini utemeljen je postotkom učešća
skupine u ukupnom prihodu Zajednice prema podacima kako je prikazano u Tablici 1. koja je
prilog i čini sastavni dio ove Odluke.
III.
Pripadajućem broju članica Zajednice s najvišim udjelom prihoda unutar pojedine skupine
Turistički ured će uputiti pisani zahtjev za imenovanje predstavnika u Skupštinu Zajednice. Ako
članica ne imenuju predstavnika u Skupštinu, prijedlog imenovanja člana bit će upućen drugoj
odgovarajućoj tvrtki prema visini uplate tj. učešća u prihodu.
IV.
Svi sadašnji članovi Turističkog vijeća i sadašnji delagat u Skupštinu TZ Zagrebačke
županije dali su pristanak za nastavak rada u mandatnom razdoblju 2020.-2024.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 9.5./10-11-2020
U Ivanić-Gradu, 10. studenog 2020.

ZAPISNIK 10. sjednice Turističkog vijeća TZG IG održane 8. prosinca 2020. u 9,00 sati u
Maloj dvorani POU, Moslavačka 11
Sjednici nazočili:
1. Zlatko Lojna
2. Vesna Petek
3. Milica Birk
4. Darko Kljajić
5. Goran Rajčević
6. Javor Bojan Leš, predsjednik TZG Ivanić-Grada
Ankica Bešter, direktorica TZG Ivanić-Grad
Katarina Magić Košćević ispričala se što ne može doći na sjednicu Turističkog vijeća, zbog
propisane mjere samoizolacije, Biserka Sunjog i Tomislav Voštinić ispričavaju se što ne
mogu doći zbog poslovnih obaveza. Vijećnici koji nisu prisutni poslati će pismenu
suglasnosti da se slažu s materijalima po točkama dnevnog reda, a direktorica će ih i
usmeno izvijestiti o donesenim zaključcima i Odlukama.
Direktorica A. Bešter pozdravila je prisutne te im zahvalila što su došli na 10. sjednicu
Turističkog vijeća usprkos pandemiji korona virusa i predložila slijedeći dnevni red:
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika 9. Sjednice Turističkog vijeća
2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa rada i financijskog plana rada TZG IG za
2021. godinu
3. Razmatranje i donošenje Odluke o zaposlenju stručnog suradnika/administratora
Marine Glog na neodređeno vrijeme
4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Turističkog ureda i direktorice za razdoblje od
studenog do prosinca 2020.
5. Pripreme za Izbornu Skupštinu mandatno razdoblje 2020-2024: Prijedlog
kandidacijskih lista za sastav Turističkog vijeća, delegata u TZ ZŽ i novog saziva
članova Skupštine TZIG
6. Pitanja i prijedlozi

Na temelju članka 23. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
05/2020.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 10. redovnoj
sjednici 8. prosinca 2020. godine donijelo je jednoglasno sa /9 glasova za/ slijedeću
ODLUKU o usvajanju prijedloga Programa rada i financijskog plana rada TZG IvanićGrada za 2021. godinu
I
Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmotrilo je prijedlog Programa
rada i financijskog plana rada TZG IG za 2021. godinu

te je isti prijedlog usvojilo.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 10.1./08-12-2020
U Ivanić-Gradu, 8. prosinca 2020.

Na temelju članka 23. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
05/2020.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 10. redovnoj
sjednici 8. prosinca 2020. godine donijelo je jednoglasno sa /9 glasova za/ slijedeću
ODLUKU o zaposlenju stručnog suradnika/administratora Marine Glog na neodređeno
vrijeme
I
Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmotrilo je prijedlog o zaposlenju
stručnog suradnika/administratora Marine Glog na neodređeno vrijeme te je isti prijedlog
usvojilo.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 10.2./08-12-2020
U Ivanić-Gradu, 8. prosinca 2020.

Na temelju članka 23. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
05/2020.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 10. redovnoj
sjednici 8. prosinca 2020. godine donijelo je jednoglasno sa /9 glasova za/ slijedeću
ODLUKU o Izvještaj o radu ureda Turističkog ureda i direktorice za razdoblje od
studenog do prosinca 2020.
I
Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmotrilo je Izvještaj o radu ureda
Turističkog ureda i direktorice za razdoblje od studenog do prosinca 2020. te je isti prijedlog
usvojilo.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 10.3./08-12-2020
U Ivanić-Gradu, 8. prosinca 2020.

Na temelju članka 23. Statuta TZG Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br.
05/2020.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na svojoj 10. redovnoj
sjednici 8. prosinca 2020. godine donijelo je jednoglasno sa /9 glasova za/ slijedeću
ODLUKU o usvajanju Prijedloga kandidacijskih lista za sastav Turističkog vijeća,
delegata u TZ ZŽ i novog saziva članova Skupština TZIG
I
Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada razmotrilo Prijedlog kandidacijskih
lista za sastav Turističkog vijeća, delegata u TZ ZŽ i novog saziva članova Skupština TZIG te
je isti prijedlog usvojilo.

II
Kandidacijska lista za sastav Turističkog vijeća
Milica Birk, SB Naftalan
Biserka Sunjog, Konzum d.o.o.
Darko Kljajić, U.O. Rocky
Katarina Magić-Koščević, MI MARIS d.o.o.
Zlatko Lojna, AEKS d.o.o.
Goran Rajčević, RIP-EKO

Vesna Petek, Elektrocentar Petek
Tomislav Voštinić, Klasnić d.o.o.
Delegat u TZ ZŽ
Milica Birk, Specijalna bolnica Naftalan
Saziv članova Skupštine TZIG za mandatno razdoblje 2020.-2024.
Ugostiteljstvo i turizam:
Danijela Bardić, Petek Tours
Vlado Kljak, U.O. Rošo
Pero Lasić, Bala team
Uslužne djelatnosti i prijevoz:
Igor Krznarić, Maluks promet
Mario Mikulić, Komunalni centar Ivanić-Grad
Goran Rajčević, RIP-EKO
Trgovačka djelatnost:
Sandra Ilić, Orbico d.o.o.
Biserka Sunjog, Konzum d.d
Slavica Barišić, Aquachem d.o.o.
Albina Marić, Petrol d.o.o.
Saša Cvetojević, Lonia trgovina d.o.o.
Milica Katić, Inokem d.o.o.
Ostale djelatnosti:
Vesna Petek, Elektrocentar Petek
Janko Kezele, Kezele-Vino
Milica Birk, SB Naftalan
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 10.4./08-12-2020
U Ivanić-Gradu, 8. prosinca 2020.

ZAPISNIK
11. redovne / elektronske sjednice Turističkog vijeća TZ Grada Ivanić-Grada koja
se održala 11. prosinca 2020., do 9,00 sati, TZG Ivanić-Grada, Moslavačka 11,
Ivanić-Grad.
Članovi Turističkog vijeća koji su odgovorili na mail i elektronski glasovali po točkama
Dnevnog reda:
1. Katarina Magić Koščević
2. Vesna Petek
3. Biserka Sunjog
4. Milica Birk
5. Tomislav Voštinić
6. Goran Rajčević
7. Zlatko Lojna
8. Javor Bojan Leš, predsjednik Turističke zajednice
Darko Kljajić nije glasovao.

Direktorica ureda poslala je u četvrtak 10. prosinca 2020. članovima Turističkog
vijeća i predsjedniku Javoru Bojanu Lešu slijedeći mail s popratnim materijalima u
privitku maila:
Poštovani vijećnici,
na zadnjoj sjednici Turističkog vijeća pod točkom 6. Pitanja i prijedlozi, informirala
sam Vas da na sjednici Povjerenstva Ministarstva turizma i sporta od 2.11. 2020.,
nisu prošli ranije predani zahtjevi za neformalno udruživanje TZZZ Zagrebački zeleni
prsten (a i TZ s područja regije Moslavina) već su vraćeni na doradu s napomenom
da je potrebno identificirati turističke proizvode i usuglasiti broj turističkih zajednica
koje bi se udružile, nakon čega će Povjerenstvo ponovno razmotriti prijedlog za
udruživanje turističkih zajednica .
Direktorica TZ Zagrebačke županije Ivana Alilović predala je ponovno Zahtjev za
projektno udruživanje Ministarstvu turizma i sporta s 3 prijedloga projektnog
udruživanja oko značajnih turističkih proizvoda.
Jedan od predanih prijedloga projekta je Zdravstveni turizam u kojem su sudionici
projekta TZG Ivanić-Grada, TZG Sveta i TZ Zagrebačke županije među kojima se
ističu Poliklinika Radiochirurgia te Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Naftalan.
Direktorica Alilović jučer u 15, 31 sati dobila je mail iz Ministarstva turizma i sporta (
vidljiv dolje u mailu) u kojem do petka 11. prosinca do 13 sati treba treba dostaviti
nadopunjene zahtjeve, kako bi nas uvrstili na dnevni red na sjednicu Povjerenstva
koja je idući tjedan.
Za nadopunu zahtjeva potrebno je priložiti Odluku turističkog vijeća o
udruživanju i potpisani prijedlog Sporazuma od strane predsjednika TZG
Ivanić-Grada, te nadopunu dokumentacije poslati do 11.12. 2020.do 13 sati.
Zbog svega navedenoga molim Vas da pogledate materijale u privitku maila:
prijedlog Sporazuma o suradnji između TZ s područja regije Zagrebačke županije na
temu zdravstvenog turizma,
prezentacija prijedloga projektne suradnje na području Zagrebačke županije i
prijedlog Odluke Turističkog vijeća, te date svoju suglasnost za isti projekt kako bi na
vrijeme dostavili dopunu projektne dokumentacije.
Nadamo se, da ćemo ako zadovoljimo uvjete, dobiti dodatna financijska sredstva od
Ministarstva turizma i sporta za promociju zdravstvenog turizma na našem području.
Molimo Vas zbog važnosti Vaš hitni odgovor na mail sutra do 9,00 sati u tablici
za glasovanje.
Naziv tijela:
11. SJEDNICA TURISTIČKO VIJEĆE TZ GRADA IVANIĆ-GRADA
održana 11. prosinca 2020. 9,00 sati
ČLAN TURISTIČKOG VIJEĆA TZGIG:
(VAŠE IME I PREZIME)
R.
Točke dnevnog reda 11. sjednice
ZA PROTIV
br. Turističkog vijeća TZG IG
X
X
Razmatranje i usvajanje Zapisnika 10.
1.
Sjednice Turističkog vijeća

2.

Razmatranje i donošenje Odluke o
usvajanju prijedloga Sporazuma projektnog
udruživanja o suradnji turističkih zajednica s

SUZDRŽAN
X

područja Zagrebačke županije na temu
zdravstvenog turizma
3.

Pitanja i prijedlozi i Vaš komentar, ako ga
imate

Vaš potpis:
Direktorica TZG Ivanić-Grada
Ankica Bešter

Na temelju članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada na 11. sjednici održanoj
dana 11. prosinca 2020. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada
donosi
ODLUKU
I.
Usvaja se prijedlog Sporazuma projektnog udruživanja o suradnji turističkih zajednica s
područja Zagrebačke županije na temu zdravstvenog turizma.
II.
Sporazumom o projektnom udruživanju uređuje se način suradnje i udruživanja sljedećih
Potpisnica ovoga Sporazuma:
1. Turistička zajednica Grada Ivanić-Grada, OIB:00055038122, Moslavačka ulica 11,
koju u ovom Sporazumu zastupa predsjednik Turističke zajednice Grada, Javor Bojan
Leš,
2. Turistička zajednica Grada Svete Nedelje OIB:17219548448, Marijana Stilinovića 1,
koju u ovom Sporazumu zastupa predsjednik Turističke zajednice Grada, Dario
Zurovec,
3. Turistička zajednica Zagrebačke županije OIB:02588515194, Preradovićeva ulica
42, koju u ovom Sporazumu zastupa predsjednik Turističke zajednice, Stjepan Kožić
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
U Zagrebu, 11. prosinca 2020. godine.

