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IZVJEŠĆE O RADU
TURISTIČKOG VIJEĆA
TURISTIČKE ZAJEDNICE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
U 2019. GODINI

Varaždin, ožujak 2020.

I. UVOD
Sukladno članku 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(Narodne novine, broj 152/08.) i članku 26. Statuta TZ Varaždinske županije, Turističko
vijeće podnosi izvješće o svom radu Skupštini TZ Varaždinske županije.
Izvješće o radu Turističkog vijeća odnosi se na razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2019. godine.
Opći podaci
Sukladno članku 12. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(Narodne novine, broj 152/08.) TZ Varaždinske županije održala je osnivačku Skupštinu
8. studenog 2010. na kojoj je donesen Statut Zajednice uz prethodnu suglasnost
Ministarstva turizma (Klasa: 334-03/10-03/103, Ur. br. 529-05-10-05 od 1. rujna 2010.).
Statut TZ Varaždinske županije objavljen je u Narodnim novinama broj 130 od 22.
studenog 2010. godine.
TZ Varaždinske županije je sukladno članku 12. Zakona u roku od 15 dana od dana
stupanja na snagu Statuta Zajednice podnijela zahtjev za upis TZ Varaždinske županije
u upisnik turističkih zajednica pri Ministarstvu turizma,te je Ministarstvo izdalo potvrdu o
upisu pod upisnim brojem 153, 08. lipnja 2012.
Na osnivačkoj skupštini 8. studenoga 2010. izabrano je Turističko vijeće na mandatno
razdoblje od četiri godine, studeni 2010. -studeni 2014. godine, a čine ga predsjednik
Turističke zajednice i deset članova, od kojih osam članova bira Skupština Turističke
zajednice, a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska
obrtnička komora.
Dana 02. prosinca 2014. godine održana je reizborna sjednica Skupština TZ Varaždinske
županije na kojoj su potvrđeni mandati novom sazivu Turističkog vijeća na iduće četiri
godine – prosinac 2014. do prosinac 2018.
Dana 19. prosinca 2018. godine održana je reizborna sjednica Skupština TZ Varaždinske
županije na kojoj su potvrđeni mandati novom sazivu Turističkog vijeća za razdoblje od
2018. do 2022. godine
Župan Varaždinske županije predsjednik je Turističke zajednice i predsjednik Turističkog
vijeća. U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednice Turističkog vijeća vodi zamjenik
predsjednika kojeg određuje predsjednik i koji za svoj rad odgovara predsjedniku.
Nadležnosti Turističkog vijeća određene su člankom 26. Statuta Turističke zajednice.
Turističko vijeće za svoj rad odgovorno je Skupštini Turističke zajednice.
Poslovnikom o radu Turističkog vijeća određuje se način rada i odlučivanja Turističkog
vijeća, prava i dužnosti predsjednika i članova Turističkog vijeća, sazivanje sjednica,
tijek sjednica, formiranje pomoćnih tijela Turističkog vijeća, kao i ostala pitanja u svezi
rada i djelovanja Turističkog vijeća u izvršavanju zadaća u skladu sa Zakonom o
Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Statutom i drugim aktima
Turističke zajednice.
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II. TURISTIČKO VIJEĆE - saziv
Natalija Martinčević (zamjenica predsjednika), Snježana Marciuš, Ljiljana Androić,
Vjekoslav Mintas, Damir Mihalić, Nevenka Borovec Kihas, Boris Crnković, Dario Držaić,
Dražen Perši, Darko Molnar, Snježana Jakopović
02. redovna sjednica Turističkog vijeća
( 26. ožujka 2019. godine, Dvorana za sastanke Varaždinske županije, trajanje sjednice:
11:30 do 12:15 sati; nazočni su bili Natalija Martinčević (zamjenica predsjednika),
Snježana Marciuš, Ljiljana Androić, Vjekoslav Mintas, Damir Mihalić, Nevenka Borovec
Kihas, Boris Crnković, Dario Držaić, Dražen Perši, Darko Molnar ; pismeno su se složili:
Snježana Jakopović; odsutni su bili:
Predloženi dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća,
Izvještaj o radu Turističkog vijeća za 2018. godinu
Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2018. godinu sa Izvješćem direktora
Izvještaj Nadzornog odbora za 2018. godinu
Odluka o nastavku promocije turizma putem balona na vrući zrak
Odluka o raspisivanju Javnog poziva za potpore manifestacijama
događanjima u 2019. godini
7. Dopuna Poslovnika o radu Vijeća
8. Ostalo

i

Na sjednici se raspravljalo o svim točkama, te su jednoglasno donesene sljedeće
odluke:
Prihvaćen je Zapisnik sa 1. sjednice Vijeća, a Vijeće je usvojilo Izvještaj o radu
Turističkog vijeća za 2018. godinu, Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2018. godinu
sa Izvješćem direktora i Izvještaj Nadzornog odbora za 2018. godinu. Vijeće je na
sjednici također donijelo Odluku o nastavku promocije turizma putem balona na vrući
zrak, Odluku o raspisivanju Javnog poziva za potpore manifestacijama i događanjima
u 2019. godini, te dopunu Poslovnika o radu Vijeća
3. izvanredna sjednica Turističkog vijeća
Sukladno prihvaćenom prijedlogu izmjene Pravilnika o radu Vijeća, prema kojoj se
važne odluke mogu usvojiti putem izvanredne sjednice preko elektroničke pošte, u
svrhu donošenja Odluke o korištenju prekoračenja po poslovnom računu TZ
Varaždinske županije, dana 3. travnja 2019. godine održana je izvanredna sjednica
Vijeća.
Članovima Vijeća putem elektroničke pošte poslan je prijedlog Odluke o korištenju
prekoračenja po poslovnom računu TZ koju su svi članovi jednoglasno prihvatili.
Predmetno prekoračenje će se koristiti isključivo po potrebi za realizaciju projektnih
aktivnosti zadanih Programom rada TZ.
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4. redovna sjednica Turističkog vijeća
( 22. svibnja 2019. godine, Dvorana za sastanke Varaždinske županije, trajanje
sjednice: 13:00 do 13:20 sati; nazočni su bili Natalija Martinčević (zamjenica
predsjednika), Snježana Marciuš, Ljiljana Androić, Damir Mihalić, Nevenka Borovec
Kihas, Boris Crnković, Dražen Perši, Darko Molnar; pismeno su se složili: Vjekoslav Mintas,
Dario Držaić; Odsutni:
Predloženi dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 2. redovne sjednice Vijeća,
2. Prihvaćanje Zapisnika sa 3. izvanredne sjednice Vijeća
3. Donošenje Odluke o dodjeli sredstava putem Javnog poziva za potpore
manifestacijama i događanjima u 2019. godini
4. Ostalo
Na sjednici se raspravljalo o svim točkama, te su jednoglasno donesene sljedeće
odluke:
Prihvaćeni su zapisnici sa 2. i 3. sjednice Vijeća, te je usvojena Odluka o dodjeli
sredstava putem Javnog poziva za potpore manifestacijama i događanjima u 2019.
godini.
5. izvanredna sjednica Turističkog vijeća
Sukladno prihvaćenom prijedlogu izmjene Pravilnika o radu Vijeća, prema kojoj se
važne odluke mogu usvojiti putem izvanredne sjednice preko elektroničke pošte, u
svrhu odobrenja pokretanje postupka jednostavne nabave, te sklapanja Ugovora po
odabiru najpovoljnijeg davatelja usluge, dana 23. rujna 2019. godine održana je
izvanredna sjednica Vijeća.
Članovima Vijeća putem elektroničke pošte na uvid je poslan prijedlog Poziva na
dostavu ponuda jednostavne nabave usluge definiranja strategije branda turizma
varaždinske županije, a svi članovi jednoglasno su se složili s predmetnim pokretanjem
postupka jednostavne nabave.
6. redovna sjednica Turističkog vijeća
( 5. studenog 2019. godine, Dvorana za sastanke Varaždinske županije, trajanje
sjednice: 12:00 do 13:15 sati; nazočni su bili Natalija Martinčević (zamjenica
predsjednika), Snježana Marciuš, Damir Mihalić, Nevenka Borovec Kihas, Boris
Crnković, Dražen Perši, Darko Molnar, Vjekoslav Mintas; Odsutni: Ljiljana Androić, Dario
Držaić, Snježana Mikulčić Jakopović; Pismeno se slažu:
Predloženi dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Prihvaćanje Zapisnika sa 4. redovne sjednice Vijeća,
Prihvaćanje Zapisnika sa 5. izvanredne sjednice Vijeća
Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za prvu polovicu 2019. godine
Prijedlog Programa rada za 2020. godinu
Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda
TZŽ
6. Ostalo
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Na sjednici se raspravljalo o svim točkama, te su jednoglasno donesene sljedeće
odluke:
Prihvaćeni su zapisnici sa 4. i 5. sjednice Vijeća, te su usvojeni Izvještaj o radu i Financijski
izvještaj za prvu polovicu 2019. godine, Prijedlog Programa rada za 2020. godinu i
Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda TZŽ.
7. redovna sjednica Turističkog vijeća
( 19. prosinca 2019. godine, Dvorana za sastanke Varaždinske županije, trajanje
sjednice: 12:00 do 13:15 sati; nazočni su bili Natalija Martinčević (zamjenica
predsjednika), Snježana Marciuš, Damir Mihalić, Nevenka Borovec Kihas, Boris
Crnković, Dražen Perši, Darko Molnar, Vjekoslav Mintas, Snježana Mikulčić Jakopović;
Odsutni: Dario Držaić ; Pismeno se slažu: Ljiljana Androić
Predloženi dnevni red:
5. Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća,
6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana za 2019.
godinu
7. Izvještaj Nadzornog odbora za prvu polovicu 2019. godine
8. Ostalo
Na sjednici se raspravljalo o svim točkama, te su jednoglasno donesene sljedeće
odluke:
Prihvaćen je zapisnik sa 6. sjednice Vijeća, te su usvojeni Prijedlog izmjena i dopuna
Programa rada i Financijskog plana za 2019. godinu, te Izvještaj Nadzornog odbora za
prvu polovicu 2019. godine.
IV. ZAKLJUČAK
U 2019. godini godine održano je šest sjednica Turističkog vijeća TZ Varaždinske
županije. Članovi Turističkog vijeća u mandatu do prosinca 2022. godine izabrani su
na reizbornoj Skupštini TZ Varaždinske županije održanoj 19. prosinca 2018. godine.
Sjednice Turističkog vijeća sazivane su sukladno Pravilniku o radu Turističkog vijeća. Uz
poziv za sjednice dostavljeni su odgovarajući pisani materijali. Zapisnici sa sjednice
sadrže sve elemente propisane Pravilnikom o radu Turističkog vijeća. Zapisnici, kao i
odluke sa sjednica sa svim pripadajućim pisanim materijalima nalaze se u arhivi
Zajednice.
U Varaždinu, 30. ožujak 2020.
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