
Zapisnik s VI. sjednice turističkog vijeća  
održane 29.03.2022. godine održane u prostoru „Gradske čitovnice“ 

 
Prisutni: Nikola Lupi, Katarina Roić Skelin,  Antonio Škarpa , Ivan Polak,  
Marin Knezović, Vladimir Bunić 
 
Odsutan:, Jelena Bilić Režić, Dalibor Plenković, Nives Brajko, 
 

Početak 10:00 h 

Sjednici prisustvuje 6 članova 
 
 
 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Verifikacija zapisnika sa protekle  sjednice turističkog vijeća  

2. Izvješće o radu turističke zajednice grada Staroga Grada:  

- Izvješće o izvršenju programa rada  

- Financijsko izvješće,  

- Izvješće o radu direktora i ureda  

3. Izvješće o radu tijela - TZGSG  

4. Razno 

 

Ad.1 Verifikacija zapisnika sa protekle sjednice 

        Zapisnik usvojen jednoglasno 

 

Ad 2. Izvješće o radu turističke zajednice grada Staroga Grada: 

U direktnoj komunikaciji odgovoreno je  na sva pojedinačno postavljena . 
Izvješće o izvršenju plana i programa rada za 2021 Izviješće je dopunjeno u dijelu Izrada 
Strateških dokumenata uz sufinanciranje iz Fonda za udružene. 
 

Izviješće o izvršenju Plana i programa rada za 2021 g. uz  financijsko 
izvješće i izviješće direktora usvojeno je jednoglasno. 

         
 

 

 



Ad 3. Izvješće o radu turističkog vijeća- tijela  TZGSG 

 
Izvješće o radu turističkog vijeća- tijela  TZGSG usvojeno jednoglasno  

Ad 4. Pod točkom razno komentiralo se o momentu prezentacije brand strategije otoka 
Hvara. Ista još malo čeka s obzirom ne potrebu za dodatnom prezentacijom JLS Grada 
Hvara koje bi se trebala održati u tjednu nakon 4.4.2022.g. 

Zaključeno je da s lansiranjem treba krenuti čim se odrade dodatne prezentacije Gradu 
Hvaru. 

Po pitanju spajanja odnosno formalnog udruživanja otoka Hvara sve TZ otoka osim Grada 
Hvara su za spajanje. Predsjednik je u kontaktu s ministarstvom kako bi se prikupila 
potrebna dokumentacija. 

Zbog otvorene mogućnosti oko spajanja još nije raspisan natječaj za Direktor TZ. 

U idućem tjednu će biti jasnija  procedura oko mogućnosti spajanja te će se sukladno tome 
donijeti odluka o raspisivanju natječaja. 

Sjednica završena u 12:30 h 

 

Zapisničar: 

Jakša Damjanić________            Predsjednik: Antonio Škarpa________________ 

Ovjerovitelji Zapisnika: 

Nikola Lupi      Katarina Roić 

______________     ___________ 


