
  Pripremila: Jelena Radovanović 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZO OREBIĆ 

ZA 2012. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siječanj, 2013. 



TZO OREBIĆ | Izvješće o radu TV za 2012.  
 

2 

01. UVOD 

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Orebić obvezno je podnositi Skupštini Turističke zajednice 

Izvješće o svome radu najmanje jedanput godišnje u formi zasebnog dokumenta sukladno odredbama 

članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08). 

Članovi Turističkog vijeća izabrani su na osnivačkoj sjednici Skupštine Turističke zajednice održane 09. 

prosinca 2009.  

Dužnost predsjednika Turističkog vijeća obnaša Tomislav Jurjević. 

Članovi Turističkog vijeća su:  Asja Perčić, Duška Ortolio, Mladen Đeldum, Ivan Roso, Ante Mrgudić, Igor 

Mikulić, Marijan Lovrinčević (do 07.12.2012.), Mato Violić (do 10.04.2012.), Pavo Miličić (od 10.04.2012.) i 

Jakov Petković (od 18.12.2012.). 

Mato Violić razriješen je dužnosti na sjednici Skupštine TZO Orebić 10.04.2012. u dogovoru s Predsjednikom 

TZO Orebić radi osobnih razloga i na njegovo mjesto je imenovan Pavo Miličić na istoj sjednici Skupštine kao 

predstavnik ostalih djelatnosti (vinara). 

Marijan Lovrinčević podnio je ostavku na mjesto člana Turističkog vijeća 07.12.2012. radi osobnih razloga. 

Skupština TZO Orebić na redovnoj sjednici održanoj 18.02.2012. imenovala je Jakova Petkovića za člana 

Turitsičkog vijeća kao predstavnika iznajmljivača u domaćinstvu. 

 

02. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA 

U 2012. godini održano je šest (6) sjednica Turističkog vijeća. 

21. veljače 2012. održana je 19. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: 

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice održane 13. prosinca 2011. 

2. Odluka o podizanju kratkoročnog kredita u 2012. 

3. Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2011. 

4. Izvješće o radu direktorice i TU za 2011. 

5. Izvješće o radu direktorice i TU za siječanj 2012. 

6. Prijedlog Izvješća o radu Turističkog vijeća za 2011. 

7. Prijedlog Ugovora o zakupu prostora Turističkog ureda s Općinom Orebić 

8. Prijedlog Ugovora s UMO-om o organiziranju manifestacija u 2012. 

9. Prijedlozi za kandidiranje projektata za sufinanciranje TZ DNŽ 

10. Ponuda tvrtke Adria communication za bežični internet 

11. Program pomoći sektoru vina DNŽ - zahtjev iz županije 

12. Predstavka Z. Srhoj 

13. Molbe za sufinanciranje: 

 NK Orebić 

 Udruga kampova 

 Vaterpolo klub Kvašk 

 Franjevački samostan Orebić 

14. Razno 

 

 

26. ožujka 2012. održana je 20. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice 
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2. Suglasnost na ugovor o najmu prostora 

3. Zahtjevi za donacije 

4. Izvješće o radu direktorice i ureda za veljaču 

5. Rasprava i odluka o izmjeni članova Turističkog vijeća 

6. Aktivnosti na pripremi turističke sezone 

7. Odluka o postavljanju smeđe signalizacije  

8. Odluke o odobrenju sredstava za uređenje mjesta 

9. Razno 

 

 

29. svibnja 2012. održana je  21. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice 

2. Priprema turističke sezone 

3. Odluka o sustavu nagrađivanja u destinaciji 

4. Izvješće o radu direktorice i ureda za ožujak i travanj 

5. Zahtjevi za donacije 

  - Bofor 

  - Mala škola brodogradnje 

  - Udruga Postup 

6. Razno 

 

 
15. listopada 2012. održana je 22. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice 

2. Odluka o određivanju roka za isplatu odobrenih sredstava 

3. Turistička signalizacija - odluka TV o daljnjem postupanju 

4. Image brošura Pelješca - dopuna s Mljetom 

5. Planiranje za 2013 

6. Analiza turističke sezone 

7. Izvješće UMO o održanom programu u 2012. 

8. Usvajanje izvješća NO za razdoblje siječanj - ožujak 2012 

9. Usvajanje izvješća NO za razdoblje siječanj - lipanj 2012 

10. Izvješće o radu direktorice i ureda za svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan 

11. Zahtjevi za donacije: 

  - pučka fešta Kučište 

  - UMD, Dalmatinska noć 

12. Razno 

 

 

23. listopada 2012. održana je 23. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice 

2. Prijedlog Programa rada i finacijskog plana za 2013. 

3. Razno 

 

 

11. prosinca 2012. održana je 24. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice 

2. Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2012. 

3. Izvješće o radu turističkog ureda i direktorice za listopad i studeni 

4. Razno 
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03. DOKUMENTACIJA TURISTIČKOG VIJEĆA 

Za sve sjednice Turističkog vijeća poslani su pisani pozivi članovima Turističkog vijeća, kao i pisani prilozi za 

pojedine točke dnevnog reda. 

Sjednice Turističkog vijeća vode se pod brojem koji teče za mandatno razdoblje, što je usvojeni standard. 

Na svim sjednicama Turističkog vijeća usvaja se zapisnik s prethodne sjednice. 

Zapisnici sadrže sve elemente propisane Poslovnikom o radu Turističkog vijeća, te je u zapisnicima naveden 

detaljan sadržaj rasprave za svaku točku dnevnog reda. Zapisnici su potpisani od strane svih osoba 

predviđenih Poslovnikom o radu Turističkog vijeća. 

Zapisnici sa pripadajućim pisanim materijalima odloženi su u dokumentaciji Turističke zajednice. 

Turističko vijeće podnijelo je Skupštini Turističke zajednice Izvješće o svome radu  na sjednici Skupštine 

održanoj 28.02.2012. 

 

04. SUDJELOVANJE ČLANOVA TURISTIČKOG VIJEĆA U RADU TIJELA 

 

21.02. 26.03. 29.05. 15.10. 23.10. 11.12. Nazočnost

T.Jurjević + + + + + + 100,00%

A.Perčić + + + + + + 100,00%

D.Ortol io + — — — + — 33,33%

M.Đeldum + + + + + + 100,00%

A.Mrgudić — + + + + + 83,33%

M.Viol ić — — — — — — 10,00%

M.Lovrinčević + + + — + 75,00%

I.Roso + + + + + + 100,00%

I .Mikul ić + + + + + + 100,00%

P.Mi l ičić — — — — 0,00%

J.Petković #DIV/0!  
 


