ZAPISNIK
sa četvrte sjednice Turističkog vijeća TZO Bol održane 30. rujna 2021. u Bluesun hotelu
Elaphusa u Bolu. Sjednica je započela u 9 sati.
Nazočni: Katarina Marčić, Vinko Martinić, Zdenka Petek, Danijel Čamber, Karin
Dubravčić, Stanko Kvesić.
Izočni: Dino Sokol, Jakov Okmažić, Pero Šošić.
Ostali nazočni: Markito Marinković, direktor Ureda TZO Bol, Tonči Lalić, djelatnik
Ureda TZO Bol.
Sjednici predsjedava Katarina Marčić, predsjednica TV TZO Bol.
Nakon pozdravljanja svih nazočnih Katarina Marčić, predsjednica TV TZO Bol,
predložila je slijedeći:
DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika sa prošle sjednice TV TZO Bol;
2. Ostvarena noćenja i struktura gostiju za prvih devet mjeseci 2021.;
3. Rebalans Financijskog plana TZO Bol;
4. Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova u 2022. godini.;
5. Obilježavanje Dana TZO Bol;
Nastavno na ovaj Dnevni red predložila je nadopunu Dnevnog reda sa točkama:
6. Rasprava o raspisivanju javnog natječaja za izbor direktora TZO Bol;
7. Razno
Dnevni red sa ovim nadopunama jednoglasno je prihvaćen.
Ad 1.
Turističko vijeće TZO Bol jednoglasno donosi
ODLUKU
prihvaća se Zapisnik sa prošle sjednice Turističkog vijeća TZO Bol

Ad 2.
Markito Marinković, direktor TZO Bol, izvjestio je članove Turističkog vijeća o
ostvarenim noćenjima i strukturi gostiju za prvih devet mjeseci 2021. godine.
Ad 3.
Markito Marinković, direktor TZO Bol: zbog 50% smanjenja obveza sa osnova turističke
pristojbe za paušalce te usporene dinamike naplate članarine u ovoj godini, potrebno je
izvršiti rebalans Financijskog plana TZO Bol za ovu godinu.
Zdenka Petek: Zašto dinamika naplate članarine utječe na rebalans?
Markito Marinković, direktor TZO Bol: kod pravnih osoba ake se ne realizira članarina u
tekućoj godini ona se prenosi u narednu godinu. Moramo kontaktirati Porenu upravu i
saznati razloge zašto je dinamika naplate članarine tako usporena u ovoj godini.

Vinko Martinić: Da li ovim rebalansom odustajemno od izrade strateškog plana razvoja
Bola?
Markito Marinković: da, ali Općina Bol radi na izradi ovog dokumenta.
Katarina Marčić, predsjednica TZO Bol: kakva je situacija sa sajmovima u ovoj godini?
Markito Marinković, direktor TZO Bol: po informacijama koje imamo biti će sajam u
Londonu. Ove godine održati će se manifestacija Dani Hrvatskog Turizma u Župi
Dubrovačkoj.
Nakon završene rasprave Turističko vijeće TZO Bol jednoglasno donosi:
ODLUKU
prihvaća se rebalans Financijskog plana TZO Bol
Ad 4.
Nakon završene rasprave Turističko vijeće TZO Bol jednoglasno donosi:
MIŠLJENJE
Predlaže se Općinskom vijeću općine Bol da zabranu izvođenja građevinskih radova
donese u razdoblju od 1. lipnja do 1. listopada 2022. godine.
Ad 5.
Markito Marinković, direktor TZO Bol, izvjestio je članove Turiastičkog vijeća TZO Bol
o planovima za obilježavanje dana TZO Bol te zamolio nazočne da daju svoje prijedloge
za ovogodišnja turistička priznanja TZO Bol.
Nakon završene rasprave Turističko vijeća TZO Bol jednoglasno donosi:
ODLUKU
I
Dan TZO Bol obilježiti će se 12. listopada 2021.
II
Turistička priznanja TZO Bol za 2021. godinu dobivaju:
- Za posebnu vijernost turističkom Bolu: ULRIKE KLIMA, VOJKO DIDANOVIČ
I ISTOK HOLC;
- Za doprinos u obagaćivanju umjetničke i kulturne ponude u funkciji turizma Bola:
GALERIJA MALIH FORMATA-KOLOČ
Ad.6
Katarina Marčić, predsjednica TZO Bol: prema novom zakonu o Turističkim
zajednicama potrebnio je raspisati natječaj za izbor direktora TZO Bol. Ovaj natječaj
potrebno je raspisati na vrijeme, nebi trebalo čekati 01.01.2022. da se izbjegne situacija
da predsjednica TZO Bol postane i direktorica ureda TZO Bol što nebi bilo dobro. Osim
toga, potrebno je da izabrani direktor na vrijeme pripremi nastupajuću turističku sezonu.
Markito Marinković, direktor Ureda TZO Bol: već je održana koordinacija Direktora
ureda TZ županije splitsko-dalmatinske na ovu temu. Zaključak je da se pričeka službeno
tumačenje Ministarstva turizma RH koje bi trebalo dostaviti točan i precizan naputak

kada smo dužni raspisati natječaj kako bi izbjegli proceduralne pogreške. Očekujemo u
narednih 20-tak dana da ćemo dobiti traženo tumačenje.
Katarina Marčić, predsjednica TZO Bol: ovaj natječaj potrebno je raspisati do kraja
listopada. Predlažem da pričekamo još 15 – 20 dana naputak iz Ministarstva turizma te da
krajem mjeseca sazovemo novu sjednicu Turističkog vijeća na ovu temu.
Nakon završene rasprave Turističko vijeća TZO Bol jednoglasno donosi:
ZAKLJUČAK
Do kraja listopada 2021. godine potrebno je sazvati sjednicu Turističkog vijeća sa temom
raspisivanje natječaja za izbor direktora TZO Bol.
Ad 7.
Katarina Marčić, predsjednica TZO Bol obavijestila je članove Turističkog vijeća TZO
Bol o aktivnostima i aktualnim problemima u vezi sa realizacijom projekata izgradnje
novog groblja te nastavka gradnje nove luke Bol. Također ih je informirala o trenutnom
statusu teniskog turnira Croatian Bol Ladies Open.
Stanko Kvesić: Postoji veliki broj aktivnosti koji se mogu uraditi u vezi sa pripremom
nove turističke sezone bez velikih financijskih ulaganja.
Katarina Marčić, predsjednica TZO Bol: Bilo bi dobro da se napravi jedan popis svih tih
aktivnosti te da se to pošalje Općini Bol kako bi se mogla dogovoriti realizacija istih.

Sjednica je završila u 9.50
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