ZNANSTVENO VIJEĆE
15.05. 2020.

ZAPISNIK
32. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana
13. 05. 2020. s početkom u 10h
Prisutni:, I. Beroš, S. Boranić-Živoder, H. Carić, S. Čorak, N. Ivandić, Z. Klarić, G. Kos, I. Kožić, J.
Kranjčević, D. Krasić, D. Krešić, I. Kunst, I. Marković Vukadin, H. Mataković, R. Tomljenović (15/18)
Izostali: I. Ateljević, P.C. Mackelworth, J. Mikulić (3/18)
Sjednica je održana u dvorani Instituta za turizam.
Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova ZV za donošenje odluka.
Dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika s 31. sjednice Znanstvenog vijeća,
2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a,
3. Odluka Vlade Republike Hrvatske o zabrani zapošljavanja i posljedice na znanstveni rad Instituta,
4. Aktivnosti koje Institut provodi na ublažavanju posljedica COVID-19 epidemije,
5. Informacije vezane za programsko financiranje u 2020. godini,
6. Polugodišnje izvješće Povjerenstva za interne znanstvene projekte Instituta za turizam (od 01.
listopada 2019. do 31. ožujka 2020.) i
7. Razno

Zaključci po točkama:
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 31. sjednice Znanstvenog vijeća

Zapisnik 31. sjednice ZV-a je jednoglasno prihvaćen.
Ad 2. Prihvaćanje dnevnog reda ZV-a

Prijedlog dnevnog reda je jednoglasno prihvaćen.
Ad.3. Odluka Vlade Republike Hrvatske o zabrani zapošljavanja i posljedice na znanstveni rad Instituta

Ravnatelj dr.sc. Damir Krešić izvijestio je prisutne kako će odluka o zabrani zapošljavanja biti stavljena van
snage kad se donese novi zakon vezan za državni proračun. Od Ministarstva znanosti i obrazovanja već
je dobivena suglasnost za zapošljavanje na Interreg projektu DestiMED PLUS, zatim za radno mjesto
kolegice Dragice Vlašić koja odlazi u mirovinu, te za znanstveno radno mjesto.

Ad. 4. Aktivnosti koje Institut provodi na ublažavanju posljedica COVID-19 epidemije

Gotovo od početka epidemije, Institut za turizam objavio je niz stručnih članaka na temu utjecaja pandemije
COVID-19 na turizam, što je jako dobro prihvaćeno u stručnoj i široj javnosti, uz popraćenost medija, koji
su prenosili i dijelili članke i obavijesti Instituta. Nekoliko kolega sudjelovalo je u webinarima na tu temu, a i
Institut priprema organizaciju dva webinara.
Ad. 5. Informacije vezane za programsko financiranje u 2020. godini

Ravnatelj dr.sc. Damir Krešić izvijestio je prisutne kako je iz Ministarstva znanosti i obrazovanja stigao
zahtjev za podacima temeljem kojih se dobiva programsko financiranje za 2019. godinu. Zadani specifični
ciljevi: izdavanje znanstvenog časopisa Turizam, monografija Instituta, studije za gospodarstvo te
diseminacijske aktivnosti su zadovoljeni, te je u protekloj godini objavljeno 18 znanstvenih radova
indeksiranih u WoS i Scopus bazi podataka.
Ad. 6. Polugodišnje izvješće Povjerenstva za interne znanstvene projekte Instituta za turizam (od 01.

listopada 2019. do 31. ožujka 2020.)
Dr.sc. Goran Kos izvijestio je prisutne o polugodišnjem izvješću Povjerenstva za interne znanstvene
projekte Instituta za turizam kojeg čine dr.sc. Irena Ateljević, dr.sc. Sanda Čorak, dr.sc. Zoran Klarić, dr.sc.
Goran Kos, dr.sc. Davor Krasić, dr.sc. Jasenka Kranjčević, dr.sc. Renata Tomljenović, dr.sc. Ivan Kožić i
dr.sc. Josip Mikulić. U periodu od 1. listopada 2019. do 31. ožujka 2020, u pet internih znanstvenih projekata
objavljeno je 12 radova (WoS, A1, A2), na recenziji su 32 rada, dok je u pripremi 11 radova. Tri rada
preklapaju se između dva interna znanstvena projekta.
Ad. 7. Razno

Ravnatelj dr.sc. Damir Krešić istaknuo je kako se Institut za turizam drži svih uputa Hrvatskog zavoda za
javno zdravstvo vezano za osiguravanje sigurnog rada, što uključuje dezificijense, zaštitne maske te
prikladnu udaljenost u trenucima neophodnih sastanaka osoblja. Također, zaposlenici s kroničnim
bolestima imaju mogućnost rada od kuće. Kolegica dr.sc. Snježana Boranić-Živoder izvijestila je o
nadolazećem webinaru u organizaciji Instituta za turizam na temu Destinacije nakon COVIDA 19 – imamo
li odgovore? na kojem će se raspravljati o potrebnim pripremama destinacija za sezonu. Kolegica dr.sc.
Izidora Marković Vukadin također je prisutne obavijestila o webinaru koji se organizira zajedno s
Ekonomskim fakultetom u Splitu na temu Nature based destinations and COVID-19. Kolegica dr.sc.
Sanda Čorak postavila je pitanje mogućnosti prijenosa organizacije Rasprava u turizmu na online način.
Kolegica dr.sc. Renata Tomljenović izvijestila je o provedenom kvalitativnom istraživanju dionika
turističkog sektora na temu turizma i COVID-19 pandemije što će činiti podlogu za tzv. opinion paper.
Kolega dr.sc. Goran Kos napomenuo je kako će se, počevši od iduće sjednice Znanstvenog vijeća, vršiti
rotacija zapisničara svakih 6 mjeseci.

Sjednica je završila u 10.30h.
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