TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE BALE
Rovinjska 1

ZAPISNIK
sa sjednice Turističkog vijeća Općine Bale održane dana 31. listopada 2017. godine u Vijećnici
Općine Bale, Trg T. Bembo 1

VIJEĆE TZ: Edi Pastrovicchio – predsjednik, Massimo Piutti, Morena Andrijević, Dragica
Poropat, Valter Cuccurin
ODSUTNI: Jozo Bošnjak, Toni Bilić, Lara Ignoto, Nada Pavleka
PRISUSTVUJU: Sandi Drandić – direktor TZO Bale

Započeto: 19:00 sati

Predsjednik pozdravlja Vijećnike i konstatira da na sjednici prosustvuje 5 vijećnika, te
čit predloženi Dnevni red, koji glasi:

DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Bale
održane 15.05.2017.
2. Prezentacija realizacije financijskog plana do 30.09.2017. godine
3. Prihvaćanje izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu
4. Prihvaćanje Financijskog plana i plana rada za 2018. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora TZO Bale o izvršenom
nadzoru za 01.-09.2017. godine
6. Prezentacija rezultata turističke sezone 2017. godine u općini Bale
7. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za Skupštinu TZO Bale
8. Razno

Vijećnici jednoglasno prihvaćaju Dnevni red.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Bale
održane 15.05.2017.

Predsjednik daje na razmatranje zapisnik sa sjednice Turističkog vijeća Turističke
zajednice općine Bale održane 15.05.2017. Vijećnici nemaju primjedbi na priloženi zapisnik.

Predsjednik daje na glasanje točku Ad. 1.
Vijeće prihvaća sa 5 glasova Za.

Ad. 2. Prezentacija realizacije financijskog plana do 30.09.2017. godine
Predsjednik daje riječ direktoru TZO Bale da prezentira realizaciju financijskog plana do
30.09.2017. godine. Direktor objašnjava da je TZO Bale do 30.09.2017. ostvarila 819 tis Kn
prihoda uz 610 tis Kn rashoda što daje pozitivan rezultat poslovanja od 269 tis Kn (uračunat i
višak prethodnih godina u visini od 61 tis Kn). Sve planirane manifestacije odrađene su prema
planu. Vijećnici nemaju primjebi na prezentiranu realizaciju.

Ad. 3. Prihvaćanje izmjena i dopuna financijskog plana za 2017. godinu
Predsjednik daje riječ direktoru TZO Bale da objasni potrebu izmjena i dopuna
financijskog plana za 2017. godinu. Zbog povećanog broja noćenja došlo je i do povećanja
prihoda od naplate boravišne pristojbe i članarine TZ-u. Rashodovni dio isto je povećan
obzirom na povećani prihoda došlo je do sufinanciranja manifestacija, te organiziranja novih.
Vijećnici nemaju primjedbi na predložene izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu.

Predsjednik daje na glasanje točku Ad. 3.
Vijeće prihvaća sa 5 glasova Za.

Ad. 4. Prihvaćanje Financijskog plana i plana rada za 2018. godinu
Predsjednik daje riječ direktoru TZO Bale da prezentira financijski plan i plan rada za
2018. godinu. Nakon prezentacije plana vijećnici nemaju primjedbi na predloženi plan.

Predsjednik daje na glasanje točku Ad. 4.
Vijeće prihvaća sa 5 glasova Za.

Ad. 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora TZO Bale o izvršenom
nadzoru za 01.-09.2017. godine

Vijećnici su dobili uvid u Izvješće Nadzornog odbora TZO Bale o izvršenom nadzoru za
razdoblje 01.-.09.2017. Vijećnici nemaju primjedbi na navedeno Izvješće.

Predsjednik daje na glasanje točku Ad. 5.
Vijeće prihvaća sa 5 glasova Za.

Ad. 6. Prezentacija rezultata turističke sezone 2017. godine u općini Bale
Predsjednik daje riječ direktoru TZO Bale da prezentira rezultate turističke sezone
2017. na području općine Bale. Prema podacima vidljivo je su sve kategorije u pozitivnom
trendu (rastu), djelomično zbog otvaranja novih kapaciteta, a djelomično i zbog bolje
popunjenosti kapaciteta. Vijećnici su zadovoljni rezultatima, te nemaju primjedbi na iste.

Ad. 7. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za Skupštinu TZO Bale
Predsjednik objašnjava da se temeljem Statuta TZO Bale i Zakona o turističkim
zajednicama predstavnici u Skupštini biraju na mandat od 4 godine. Postojećem sazivu mandat
istiće u veljači 2018. stoga je potrebno najmanje 60 dana ranije raspisati nove izbore. Temelj
za sastav Skupštine definiran je Statutom TZO Bale i Zakon o turističkim zajednicama. U
obračun (kao osnovica) ulazi 25% uplaćenje boravišne pristojbe i turistička članarina u cjelosti
za godinu koja prethodi godini raspisivanja izbora. Slijedom navedenih regulativa direktor TZO
Bale je sastavio popis subjekata po djelatnostima koji imaju pravo na predstavnika u Skupštini.

Predsjednik daje na glasanje točku Ad. 7.
Vijeće prihvaća sa 5 glasova Za.

Ad. 8. Razno
Pod navedenom točkom vijećnici nisu imali komentara ili pitanja.

Sjednica je završena u 20:30 sati

Zapisničar

Predsjednik Turističkog vijeća TZO Bale

Sandi Drandić

Edi Pastrovicchio

_________________________

_________________________________

