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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.  

Od 03.06.2013. dužnost predsjednika TZO Orebić i Turističkog vijeća obnaša Tomislav Ančić, a 

dužnost predsjednika Turističkog vijeća obnašao je Tomislav Jurjević do 02.06.2013. 

Članovi Turističkog vijeća, do izborne Skupštine koja je održana 27.12.2013., su:  Asja Perčić, Duška 

Ortolio, Mladen Đeldum, Ivan Roso, Ante Mrgudić, Igor Mikulić, Pavo Miličić i Mirjana Bradičić. 

Na izbornoj sjednici Skupštine TZO Orebić održanoj 27.12.2013. izabrano je Turističko vijeće za 

naredni četverogodišnji mandat, te su članovi Turističkog vijeća od 27.12.2013.: Mladen Đeldum, 

Joško Đeldum, Antonio Piantanida, Duška Ortolio, Mato Violić, Ivo Violić, Mirko Grepo i Višnja 

Vukotić. 

Turističko vijeće u novom sazivu u 2013. nije održalo nijednu sjednicu. 

 

SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA 

U 2013. godini održano je pet (5) redovnih sjednica i dvije (2) izvanredne sjednice Turističkog 

vijeća. 

 28.02.2013. održana je 25. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: 

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice 

2. Odluka o korištenju overdraft/sezonskog kredita 

3. Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2012. 

4. Izvješće o radu direktorice i TU za 2012. 

5. Izvješće o radu direktorice i TU za siječanj 2013. 

6. Prijedlog Izvješća o radu Turističkog vijeća za 2012. 

7. Izvješće o izvršenju financijskog plana za siječanj 2013. 

8. Odluka o potpisu ugovora s UMO-om o organiziranju manifestacija u 2013. 

9. Izbor predstavnika iznajmljivača – HGK 

10. Priprema sezone – aktivnosti 

11. Molbe za sufinanciranje: 

  - NK Orebić 

  - KVAŠK 

  - Klapa Geta 

  - UMO, Udruga prijatelja Kučišta i Hrvatski dom Viganj 

  - MO Podobuće 
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  - Društvo Pelješćana u Zagrebu 

  - Frano Miloš 

12. Razno 

 

ZAKLJUČCI SA SJEDNICE: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 24 sjednice održane 11.12.2012.   

Zaključak: Zapisnik je jednoglasno prihvaćen 

2. Odluka o korištenju overdraft/sezonskog  kredita u 2013. 

Zaključak: TV TZOO donosi  Odluku o podizanju overdraft/sezonskog  kredita u visini  od 

100.000,00kn, jednoglasno. 

3. Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana za 2012. godinu. 

Zaključak: prihvaća se Izvješće o izvršenju programa rada i  financijskog plana za 2012. 

godinu te se šalje Skupštini TZOO na usvajanje.  

4. Izvješće o radu direktorice i TU za 2012. godinu. 

Zaključak:  izvješće o radu direktorice i TU za 2012.godinu prihvaća se jednoglasno. 

5. Izvješće o radu direktorice i TU za siječanj 2013. 

Zaključak: prihvaća se izvješće o radu direktorice i TU  za siječanj 2013. 

6. Prijedlog Izvješća o radu Turističkog vijeća za 2012. godinu. 

Zaključak: prihvaća se prijedlog  Izvješća o  radu Turističkog vijeća te se šalje Skupštini na 

usvajanje. 

7. Izvješće o izvršenju financijskog plana za siječanj 2013. 

Zaključak: Izvješće o izvršenju financijskog plana za siječanj 2013., prihvaća se jednoglasno. 

8. Odluka o potpisu Ugovora  s UMO-om o organiziranju manifestacija u 2013. godini 

Zaključak: Odluka o potpisu  Ugovor s UMO-om o organiziranju manifestacija u 2013. 

godini prihvaća se jednoglasno. 

9. Izbor predstavnika iznajmljivača – HGK 

Zaključak: odluka o izboru predstavnika iznajmljivača za HGK donijet će se na slijedećoj 

sjednici TV. 

10. Priprema sezone -  aktivnosti. 

Radi se na  aktivnostima predviđenim Programom rada 

Predlaže se članovima TV da u roku od 8 dana dostave na e-mail, što bi se i tko bi trebao 

odraditi određene aktivnost za pripremu sezone, sukladno mogućnostima. 

Centralni događaj ovog ljeta je Svjetsko prvenstvo u surfanju u  Vignju u srpnju ove godine,  

potrebno podržati. U našem Planu  imamo 15.000,00 kn, dodatno ćemo  podržati tiskati 

promidžbene materijale. TV ima na raspolaganju 70.000,00 kn , može se i iz tih sredstava 

dodatno podržati. Na našu web stranicu stavit ćemo   uskoro pop-up prozor. 

Postavljanje 14 postaja križnog puta u zaleđu Vignja, čija inicijativa dolazi od Župnog ureda 

Viganj, don Anta Markovića. Smatra potrebnim podržati ovaj projekt logistikom i financijski.  

Ukratko informira nazočne o nabavci komunalne opreme i započetoj sanaciji donjeg puta. 

Svjetsko prvenstvo u Vignju potrebno podržati u svim segmentima. Prošlo svjetsko 

prvenstvo, ne u ovoj klasi,  1990.godine.  Promidžba ne samo za Viganj i Orebić nego za 
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cijeli Pelješac. Pokrovitelj je dobar, ali treba ih još. Smatra kako  dir. TZ DNŽ treba podržati 

svjetsko prvenstvo. 

Dopis u TZ DNŽ uputi će na TV TZ DNŽ. 

Nastavno na Viganj, i općina Orebić će se obratiti Županijskoj skupštini za pomoć oko 

navedenog. 

Crna točka je izgled same plaže Ponta, na kojoj će se sve to događati. Potrebno kvalitetno  

gospodarenje plažom, dodjela koncesije. 

11. Molbe za sufinanciranje: 

Zaključak:   

NK Orebić      3.000,00 kn 

Vaterpolo klub KVAŠK    Za sufinanciranje potreban projekt                                                                                              

Muška klapa Geta     2.000,00 kn 

UMO-Hrvatski dom Viganj-Udruga prijatelja Kučišta- 5.000,00 kn 

MO Podobuće      Nije u zadaćama TZ, potrebno se obratiti 

       Općini Orebić 

Društvo Pelješčana u Zagrebu Potrebno poslati dopis vezan za 

sastanak ovog ljeta u svrhu suradnje 

Frano Miloš Autor s područja općine Ston. Zatražiti 

mišljenje njegove matične Općine.             

 

 16.05.2013. održana je 26. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: 

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednic 

2. Izvješće NO za 2012. 

3. Molbe za sufinanciranje: 

  (a) uređenje 

- UMO - zelena čistka 

- PD Sv. Ilija - čišćenje i markiranje staza na Sv. Iliju 

- DVD Orebić - košenje trave istočni ulaz Orebić, Karmen, Ruskovići, čišćenje 

izletničkih staza 

- HGSS - postavljanje panoa i tiskanje letaka 

- Hrvatski Dom Viganj - uređenje Kuventa 

  (b) događanja na području OO 

- Hrvatski Dom Viganj - Kulturno ljeto Viganj 2013. 

- StolArt - mala škola brodogradnje 

  (c) donacije za događanja izvan područja OO 

- Dalmolino - Prvi glas Dalmacije  

- UNIDU - međunarodna konferencija studenata (studija) konzervacije i   

Restauracije 

- Agenzia Ragusa - 28 stella 

- Val kulture - video spot - Ante Grossi 

4. Razno 
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ZAKLJUČCI SA SJEDNICE: 

1. Usvajanje zapisnika sa 25. Sjednice 

Zaključke:  zapisnik sa 25.sjednice usvaja se jednoglasno 

Igor Mikulić, potrebno dostaviti očitovanje u roku od 15 dan od primitka  zapisnika sa 

25.sjednice TV TZOO 

2. Izvješće NO za 2012. 

Zaključak: Izvješće NO za 2012. usvaja se jednoglasno. 

3. Molbe za sufinanciranje 

Zaključak:   

(a) Uređenje  

UMO -  zelena čistka      12.000,00 k 

PD Sv.Ilija – čišćenje i markiranje staza na Sv. Iliju   10.000,00 kn 

DVD Orebić -  košenje trave istočni ulaz Orebić…  10.000,00 k 

HGSS – postavljanje panoa i tiskanje letaka   5.400,00 kn 

Hrvatski Dom Viganj – uređenje Kuventa   10.000,00 kn 

(b) Događanja na području OO 

Hrvatski Dom Viganj – Kulturno ljeto Viganj 2013.  30.000,00 kn 

StolArt -  mala škola brodogradnje   TZOO  7.500,00 kn- Općina Orebić 7.500,00 kn            

nedefinirane troškove sufinancirati će sa 50% OO i 50% TZOO  podrška ugostiteljskih 

subjekata HTP Orebić i Dalmatino/marenda 

( c)  donacije za događanja izvan područja OO 

Dalmolino – Prvi glas Dalmacije - sredstva nisu  predviđena u Planu i Programu  

UNIDU – međunarodna konferencija studenata (studija) konzervacije i restauracije - sredstva 

nisu  predviđena u Planu i Programu    

Agenzia Ragusa – 28 stella - sredstva nisu  predviđena u Planu i Programu  

Val kulture – video spot – Ante Grossi - podrška TV TZOO, ali potrebno dostaviti više detalja 

zaključak na idućoj sjednici TV TZOO.                     

4. Razno 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave, te predsjednik zatvara sjednicu TV. 

 

 18.09.2013. održana je 27. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: 

1. Usvajanje zapisnika sa 26. Sjednice 

2. Usvajanje zapisnika s 1. izvanredne sjednica 

3. Usvajanje zapisnika s 2. izvanredne sjednica 

4. Izvršenje ugovora HD Viganj 

5. Izvršenje ugovora UMO 

6. Usvajanje izvješća NO za 1. kvartal 2013. 

7. Usvajanje izvješća NO za 1. polugodište 2013. 

8. Prijedlozi NO za poboljšanje rada TZOO 

9. Izvješće o radu direktorice i TU za razdoblje veljača – kolovoz 

10. Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje veljača – kolovoz 

11. Preostale aktivnosti iz  Programa rada 2013. 
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- info table 

- koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet 

12. Istraživanje tržišta 

- analiza turističkog prometa i marketinških alata 

- tajni kupac 

13. Udruženo oglašavanje - konačni prijedlozi za kandidiranje HTZ-u 

- TimeOut Croatia 

- Google adwords  

- FB oglašavanje 

14. Udruženo oglašavanje - određivanje gornjeg iznosa potpore TZOO za model I. 

15. Nastupi na sajmovima/prezentacijama u 2014. 

16. Prva radna verzija financijskog plana za 2014. 

17. Molbe za sufinanciranje 

- Prijatelji Kučišta 

- Sajam županija 

- Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata 

18. Najuređeniji vrt  

 

ZAKLJUČCI SA SJEDNICE: 

1. Izvršenje ugovora HD Viganj 

Zaključak: Prihvaćena je informacija o izvršenju ugovora do konačnog pismenog izvješća. 

Konačno pismeno izvješće o izvršenju ugovora sa svim  obrazloženjima potrebno je  

dostaviti do 30.09.2013. 

2. Izvršenje ugovora UMO 

Zaključak: Prihvaćena je informacija o izvršenju ugovora do konačnog pismenog izvješća. 

Konačno pismeno izvješće o izvršenju ugovora sa svim  obrazloženjima potrebno je  

dostaviti do 30.09.2013. 

3. Usvajanje Zapisnika sa 26.  sjednice  

Zaključak:  Zapisnik sa 26. sjednice  prihvaćen je jednoglasno. 

4. Usvajanje Zapisnika s 1. Izvanredne  sjednice  

Zaključak: zapisnik s  1. Izvanredne sjednice prihvaća se jednoglasno. 

5. Usvajanje Zapisnika s 2. izvanredne sjednice  

Zaključak: zapisnik s  2. Izvanredne sjednice prihvaća se jednoglasno. 

6. Usvajanje izvješće NO za 1. Kvartal 2013. 

Zaključak: Izvješće NO za 1.kvartal 2013.,  prihvaća se jednoglasno. 

7. Usvajanje izvješća NO za 1. polugodište 2013. 

Zaključak: Izvješće NO za 1.polugodište 2013.,  prihvaća se jednoglasno 

8. Prijedlozi NO za poboljšanja 

Zaključak: TV TZOO treba ozbiljno razmotriti zahtjeve NO u skladu sa zakonskim 

mogućnostima. 
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TV TZOO predlaže općini Orebić da u zajedničkom planu trošenja sredstava 50%  sredstava 

uplaćenih u proračun namjenski utroši na uređenje mjesta iz kojih je naplata pristigla. 

Obavijestiti i pozvati MO na području općine Orebić da  u roku 7 dana dostave  prijedloge o 

tome na koji će se način usmjeriti financijska sredstva koja se transferiraju u općinski 

proračun, a koja se namjenski moraju utrošiti na poboljšanje uvjeta boravka turista u 

naseljima.  

9. Izvješće o radu direktorice  i TU za razdoblje veljača – kolovoz 

Zaključak: izvješće o radu direktorice  i TU za razdoblje veljača – kolovoz prihvaća se 

jednoglasno. 

10. Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje veljača -  kolovoz 

Zaključak: izvješće o izvršenju financijskog plana  za razdoblje veljača – kolovoz prihvaća se 

jednoglasno. 

11. Preostale aktivnosti iz Programa rada za 2013. 

-  info table 

- koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u turistički promet 

Zaključci: Potražit ponude da li se u okviru predviđenih sredstava za info table može izraditi 

tabla za Viganj. 

U slijedećih 15 dana pokušati dobiti predavača za organiziranje radionice. Radionicu 

potrebno organizirati do  kraja 11.-og mjeseca o.g.  

12. Istraživanje tržišta 

- analiza turističkog prometa i marketinških alata 

- tajni kupac 

Zaključak: Analiza  turističkog prometa i marketinških alata –članovi TV TZOO upoznati sa 

navedenim 

Heraklea-tajni kupac, potrebno znati tko je od privatnih subjekata zainteresiran kako bi se 

pristupilo potpisivanju ugovora. 

13. Udruženo oglašavanje – konačni prijedlozi za kandidiranje HTZ. 

TimeOut Croatia 

Google adwords 

FB oglašavanje 

Zaključak: 

TimeOut Croatia 

Google adwords 

FB oglašavanje 

Za udruženo oglašavanje kandidiraju se gore navedeni prijedlozi. 

14. Udruženo oglašavanje - određivanje gornjeg  iznosa potpore TZOO za model I. 

Zaključak: gornji iznos potpore TZOO za model I. iznosi 10.000,00kn 

15. Nastupi na sajmovima / prezentacijama u 2014. 

Zaključak: TZOO će sudjelovati  na slijedećim sajmovima i prezentacijama: 

Sajam, GTT- Gdansk 

Prezentacije, Poljska, Slovačka i Češka. 

Ostalo prema rasporedu TZ DNŽ 

16. Prva radna verzija financijskog plana za 2014. 
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Zaključak: nakon dostave  prijedloga članova TV isti će se uvrstiti u Financijski plan za 2014. 

Prijedloge je potrebno dostaviti do slijedeće sjednice TV TZOO. 

17. Molbe za sufinanciranje  

Prijatelji Kučišta  

Sajam Županija 

Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata 

Zaključak:  

Prijatelji Kučišta     3.000,00 kn 

Sajam Županjija     sredstva nisu planirana u proračunu 

Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata sredstva nisu planirana u proračunu 

18. Najuređeniji vrt 

Zaključak: Fond nagrada smanjuje se te iznosi 5.000,00kn 

Slike prijavljenih vrtova bit će objavljene na FB  stranicama, te će se naknadno donijeti 

odluka za najuređeniji vrt. 

 

 09.10.2013. održana je 28. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: 

1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice 

2. Raspisivanje izbora za Skupštinu TZO Orebić 

3. Izvješće o radu direktorice i TU za rujan 

4. Izvješće o izvršenju financijskog plana za rujan 

5. Izvješća o izvršenom ugovoru - UMO i HDV 

6. Informacija o preustroju sustava TZ 

7. Informacija o nužnim izmjenama u sistematizaciji radnih mjesta u TU 

8. Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2014. 

9. Najuređeniji vrt  

10. Razno 

 

ZAKLJUČCI SA SJEDNICE: 

1. Usvajanje zapisnika sa  27. sjednice 

Zaključak:  Zapisnik sa 27. sjednice prihvaćen je jednoglasno.  

2. Raspisivanje izbora za Skupštinu TZO Orebić  

Zaključak: Mandat članova do izbora teče normalno , a kao datum izbora novih članova 

utvrđuje se 17.12.2013. 

3. Izvješće o radu direktorice i TU za rujan 

Zaključak:  Izvješće o radu direktorice i TU za rujan prihvaća se jednoglasno. 

4. Izvješće o izvršenju financijskog plana za rujan 

Zaključak: Izvješće o izvršenju financijskog plana za mjesec rujan prihvaća se jednoglasno. 

5. Izvješća o izvršnom ugovoru – UMO i HDV  

Zaključak: 

1. Isplata udrugama će biti izvršena po dogovoru, i to UMO 17 000,00 kn i HDV 15 000,00 

kn 
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2. Nakon što izađu izmjene zakona o neprofitnim organizacijama sastavit će se detaljniji 

obrazac tj.špranaca po kojoj će udruge dostavljati svoja izvješća.   

6. Informacije o preustrojavanju sustava TZ 

7. Informacije o nužnim izmjenama u sistematizaciji radnih mjesta u TU 

T.Ančić otvara raspravu po obje točke. 

Nakon rasprave TV TZOO donosi sljedeći: 

Zaključak:  

- Potrebno se daljnje informirati o preustrojavanju sustava TZ,te eventualno posjetiti forum 

u Zagrebu 12.11.2013. 

- Potrebno je povećati broj zaposlenih na trojE 

- Planiranje rebalansa proračuna. 

8. Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2014. 

Zaključak: Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2014. šalje se Skupštini na 

usvajanje. 

9. Najuređeniji vrt 

Zaključak: Pobjednica za najuređeniji vrt je gospođa Marija Akmadžić. Biti će uručene prve 

tri nagrade(drugo mjesto T.Šeparović ,treće mjesto N.Perkušić), a ostali kandidati će dobiti 

diplome za sudjelovanje. 

10. Razno 

Zaključak:  

- Trebaju se razmotriti zahtjevi Mjesnih odbora 

- Tko želi može prisustvovati kongresu DHT bez plaćanja kotizacije. 

 

 

 21.11.2013. održana je 29. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: 

1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice 

2. Izvješće o radu direktorice i TU za listopad 

3. Izvješće o izvršenju financijskog plana za listopad 

4. Kratka informacija o ukupnim rezultatima turističke 2013. na području općine Orebić 

5. Prijedlog rebalanasa financijskog plana za 2013. 

6. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem 

ustrojstvu turističkog ureda Turističke zajednice općine Orebić 

7. Prijedlog korekcije vrijednosti boda zaposlenih u TU 

8. Informacija o načinu izbora novih djelatnika prema novoj sistematizaciji 

9. Odluka o izradi planova naselja 

10. Zahtjevi i zamolbe: 

- Udruga kuhara DNŽ 

- Kamping udruženje Hrvatske 

- Dječji klub Dalmolino 

- Udruga Plavac mali ili Pelješki vinski puti 

- Hot spots 

11. Razno 
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ZAKLJUČCI SA SJEDNICE: 

1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice  

Zaključak:  Zapisnik sa 28. sjednice prihvaćen je jednoglasno. 

2. Izvješće o radu direktorice i TU za listopad  

Zaključak: Izvješće o radu direktorice i TU za listopad jednoglasno prihvaćeno. 

3. Izvješće o izvršenju financijskog plana za listopad  

Zaključak: Izvješće o izvršenju financijskog plana za listopad jednoglasno prihvaćeno. 

4. Kratka informacija o ukupnim rezultatima turističke 2013. na području općine Orebić  

Zaključak: jednoglasno prihvaćena informacija 

5. Prijedlog rebalanasa financijskog plana za 2013.  

Zaključak:  

- Prijedlog rebalanasa financijskog plana za 2013. prihvaćen jednoglasno. 

- Dopušteno prekoračenje u banci ostaje aktivno 

- Ne mogu se odobriti općini Orebić dodatna financijska sredstva (100.000 kn) 

samo zato jer TZOO trenutno ima novac, a OO bi dobro došli 

6. T. Ančić, točke 6, 7 i 8 tvore prirodnu cjelinu. Možemo raspravljati zajednički, a o prve dvije 

glasovat odvojeno. 

TV donosi sljedeće zaključke: 

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem 

ustrojstvu turističkog ureda Turističke zajednice općine Orebić usvaja se jednoglasno. 

7. Vrijednost boda  u TU povećava se za 10%. 

8. Osnova primanja djelatnika je rezultat na testiranju sukladno potrebitoj dokumentaciji.  

Potrebno je formirati komisiju za otvaranje kuverti. 

9. Odluka o izradi planova naselja 

Zaključak: prihvaćeno jednoglasno izrada grafičke pripreme za 6 naselja 

10. Zahtjevi i zamolbe:  

Udruga kuhara DNŽ  

Zaključak: potrebno je tražiti odgovor koja su jela predviđena sa zapadnog djela Pelješca, i 

na temelju toga će se reagirati. 

Kamping udruženje Hrvatske i Hot spots se povezuju jer je slična priča 

Zaključak: moguće sufinancirati Kamp Nevio u iznosu od 50%. 

Dječji klub Dalmolino  

Zaključak: jednoglasno odbijeno 

Udruga Plavac mali ili Pelješki vinski puti  

Zaključak: postoji procedura i vremenski rokovi koji su probijeni, moguće je odobriti najviše 

3000 kn. 

11. Razno  

Izbor loga za 110 godina turizma u Orebiću – izgled pečata. 

Nadzorni odbor predložio je da se stave svi materijali na web stranice. Nakon rasprave 

donosi se sljedeći zaključak: zapisnici ne, izvješće nadzornog odbora, dnevni redovi i 

zaključci vijeća da. Skupština, sve. 
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S obzirom da je ovo zadnja sjednica u ovom sazivu, T.Ančić poziva članove vijeća na 

druženje. 

 

 

Uz navedeno, Turističko vijeće održalo je i 2 izvanredne sjednice. 

 24.06.2013. održana je 1. Izvanredna sjednica sa slijedećim dnevnim redom: 

1. Rebalans stavki financijskog plana za 2013. 

ZAKLJUČCI SA SJEDNICE: 

1. Rebalans stavki financijskog plana za 2013. 

Zaključak: 

1. Za potporu Svjetskom prvenstvu u jedrenju na dasci  rebalansom se  smanjuju slijedeće 

stavke za navedene iznose: 

Udruženo oglašavanje 35.000,00 kn 

Plavi cvijet    15.000,00 kn 

Ostalo    10.000,00 kn 

te se ukupna rebalansirana svota, 60.000,00 kn dodaje na dosad odobreni iznos za 

organiziranje regate, uz obavezu da Bofor podnese kompletno izvješće o donacijama i 

troškovima po završetku regate. Navedeni iznos trošit će se "ambulantno" direktno s 

dobavljačima za efektivniju organizaciju događanja. 

Zaključak je prihvaćen jednoglasno. 

2. Sastanak članova TV TZOO održat će se u utorak, 02.07.2013. u 10:00 sati u 

prostorijama TU TZOO. 

 

 

 01.08.2013. održana je 2. izvanredna sjednica sa slijedećim dnevnim redom: 

1. Odluka o sufinanciranju nabavke sadnog materijala KTD-u Bilan 

2. Odluka o organizatoru manifestacije "Noć peljeških vina" 

3. Odluka o sufinanciranju ostalih manifestacija po zaprimljenim zahtjevima 
 - NK Orebić - pučka fešta 26.07. 
 - NK Orebić - pučka fešta 10.08. 
 -  HD Viganj - pučka fešta 23.07. 

4. Plaža Trstenica 

 

 

ZAKLJUČCI SA SJEDNICE: 

1. Odluka o sufinanciranju nabavke sadnog materijala KTD-u Bilan 

Zaključak: zahtjev se odbija, a  za eventualno odobrenje traženih sredstava potrebno  je 

dostaviti specifikaciju utrošenog sadnog materijala po pozicijama sadnje. TV TZOO smatra 

da javne površine oko Turističkog ureda nisu dovoljno cvjetne, te da dio navedenog sadnog 
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materijala utroši u tu svrhu, odnosno da bi bilo dobro i sada navedeni prostor urediti 

sadnjom cvijeća. 

Zaključak je prihvaćen jednoglasno. 

2. Odluka o organizatoru manifestacije „Noć peljeških vina“ 

Zaključak: Udruga pelješki vinski puti-Kuna  je organizator manifestacije „Noć peljeških 

vina“. Zaključaj je prihvaćen jednoglasno. 

3. Odluka o sufinanciranju ostalih manifestacija po zaprimljenim zahtjevima 

Zaključak:   

Odluka o sufinanciranju ostalih manifestacija po zaprimljenim zahtjevima 

-  NK Orebić - pučka fešta 26.07.   odobrena sredstva 3.000,00kn 

- NK Orebić – pučka fešta 10.08.   odobrena sredstva 3.000,00kn 

- HD Viganj – pučka fešta 23.07.   odobrena sredstva 3.000,00kn 

-  Hrvatska čitaonica Donja Banda 15.08.  odobrena sredstva 3.000,00kn 

-  Hrvatska narodna čitaonica Oskorušno  25.08. odobrena sredstva 3.000,00kn 

- Udruga mladih DingAČ, 31.07.-04.08.  odobrena sredstva 3.000,00kn 

Ukoliko se netko obrati sa zahtjevom za dodjelu potpore manifestacije odobriti u okviru  
planiranih 30.000,00kn, odnosno u stavci "ostalo" uz obvezu dostave zahtjeva prije 
održavanja događanja.Odobrena sredstva bit će isplaćena po dostavi izvješća o održanom 
događanju.Zaključaj je prihvaćen jednoglasno. 

4. Stanje plaže Trstenica  
Zaključak: plaža Trstenica se mora dovesti u savršeni red do  trećeg mjeseca iduće godine. 
Zaključak je prihvaćen jednoglasno. 

 

 

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 14.03.2013. 
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SUDJELOVANJE ČLANOVA TURISTIČKOG VIJEĆA U RADU TIJELA 

 

28.02. 16.05. 24.06. 01.08. 18.09. 09.10. 21.12. Nazočnost

T.Jurjević + + 100,00%

T. Ančić + + + + + 100,00%

A.Perčić + - + + + + + 85,71%

D.Ortolio + + + - + - + 71,43%

M.Đeldum + + + + + + + 100,00%

A.Mrgudić + + + + + + + 100,00%

P.Miličić + + - - - - - 28,57%

I.Roso - + + - - - - 28,57%

I.Mikulić - - + - + + - 42,86%

M.Bradičić + + + + - + 83,33%  

 


