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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 

27. prosinca 2013.  

Članovi Turističkog vijeća su: Mladen Đeldum, Joško Đeldum, Antonio Piantanida, Duška Ortolio, 

Mato Violić, Ivo Violić, Mirko Grepo i Višnja Vukotić. 

Turističko vijeće u 2014. održalo je 7 redovnih i 1 izvanrednu sjednicu. 

 

SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA 

U 2014. godini održano je sedam (7) redovnih sjednica i jedna (1) izvanredna sjednica Turističkog 

vijeća. 

 06.02.2014. održana je 1. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom i 

zaključcima: 

1. Izvješće o izvršenju programa rada za 2013. – prijedlog 
Zaključak: Izvješće o izvršenju programa rada za 2013. – prijedlog je jednoglasno 
prihvaćen. 
 

2. Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2013. – prijedlog 
Zaključak: Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2013. – prijedlog je jednoglasno 
prihvaćen. 
 

3. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2013. – prijedlog 
Zaključak: Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2013. – prijedlog se upućuje Skupštini 
na usvajanje 

 
4. Izvješće o radu direktorice i turističkog ureda za 2013.  

Zaključak: Izvješće o radu direktorice i turističkog ureda za 2013. je jednoglasno 
prihvaćeno. 
 

5. Izvješće o radu direktorice i turističkog ureda za siječanj 2014. 
Zaključak: Izvješće o radu direktorice i turističkog ureda za siječanj 2014. je 
jednoglasno prihvaćeno. 
 

6. Izvješće o izvršenju financijskog plana za siječanj 2014. 
Zaključak: Izvješće o izvršenju financijskog plana za siječanj 2014. je jednoglasno 
prihvaćeno.                      
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7. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i 
unutarnjem ustrojstvu turističkog ureda Turističke zajednice općine Orebić 
Zaključak: točka je dignuta s dnevnog reda 
 

8. Prijedlog rebalansa stavki financijskog plana za 2014. 
Zaključak: Prijedlog rebalansa stavki financijskog plana za 2014. je jednoglasno 

prihvaćeno. 

9. Prijedlog događanja za kandidirati TZ DNŽ 
Zaključak: Prijedlog događanja, sportski svibanj, za kandidirati TZ DNŽ je jednoglasno 
prihvaćeno. 
 

10. Prijedlog za kandidiranja projekata na nerazvijenim područjima TZ DNŽ 
Zaključak: Do ponedjeljka, 10.02.2014., potrebno je javiti pismenim putem konačne 
prijedloge za kandidiranja projekata na nerazvijenim područjima TZ DNŽ. 
 

11. Način organizacije događanja u 2014. 
Zaključak: Osnovano je povjerenstvo za organizaciju događanja u 2014. u sastavu: 

Višnja Vukotić, Mirko Grepo i Antonio Piantanida.  

 
12. Elementi javnog poziva za dodjelu potpora TZO Orebić 

Zaključak: Javni poziv će biti objavljen odmah, svi će biti obaviješteni a rok za prijavu 
je 10.03.2014. Za dodjelu potpora TZO Orebić razmatrati će se isključivo projekti sa 
potpuno popunjenim zahtjevom i kompletno priloženom dokumentacijom. Izvješće je 
nužno. 
 

13. Organiziranje proslave „110 godina turizma u Orebiću“ – prijedlozi 
Zaključak: Osnovano je povjerenstvo za organiziranje proslave „110 godina turizma u 

Orebiću“  u sastavu: Višnja Vukotić, Mirko Grepo, Antonio Piantanida i Tomislav 

Ančić. 

 
14. Tiskani promotivni materijal – prijedlozi za izmjene i izradu novih 

Zaključak: nije bilo prijedloga koji se mogu odmah realizirati za izmjene postojećih i 
izradu novih tiskanih promotivnih materijala. 
 

15. Prijedlozi za edukacije za članove TZ 
Zaključak: Odmah se kreće sa organizacijom edukacija na temu: 
1. TURISTIČKA TURA – UPOZNAJMO OREBIĆ 

2. STANDARDI UREĐENJA APARTMANA 

Ostale teme razmotrit će se na slijedećoj sjednici. 

 

16. Zahtjevi i zamolbe: 
- Surf natjecanje Viganj 01.-04.05. - sufinanciranje 

- Ciklo tour – GET report (svibanj) – sufinanciranje 

- Udruga kampova DNŽ – sufinanciranje njihovih aktivnosti 

- NK Orebić – malonogometni turnir 

- Udruga za očuvanje filmske baštine – sufinanciranje izložbe 
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- Dubrovnik Fest wine – sponzorstvo 

Zaključci: 
- Surf natjecanje Viganj 01.-04.05. – odobreno sufinanciranje u iznosu od 5.000,00 kn 
- Ciklo tour – GET report (svibanj) – odobreno sufinanciranje u iznosu od 10.000,00 kn 
- Udruga kampova DNŽ – sufinanciranje njihovih aktivnosti se odbija 
- NK Orebić – malonogometni turnir –sufinanciranje se odbija 
- Udruga za očuvanje filmske baštine – odbija se sufinanciranje izložbe 
- Dubrovnik Fest wine – sponzorstvo se odbija 

 

17. Informacija da je TZO Orebić tijelo javne vlasti 
Zaključak: informacija primljena na znanje 

 

 01.04.2014. održana je 2. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom i 

zaključcima: 

1. Usvajanje zapisnika s 1. redovne sjednice održane 06.02.2014. 
Zaključak: Zapisnik s 1. redovne sjednice održane 06.02.2014.je jednoglasno 
prihvaćen. 
 

2. Izvješće o radu direktorice i turističkog ureda za veljaču 2014. 
Zaključak: Točka 2. Izvješće o radu direktorice i turističkog ureda za veljaču 2014.  
 

3. Izvješće o izvršenju financijskog plana za veljaču 2014. 
Zaključak: Točka 3. Izvješće o izvršenju financijskog plana za veljaču 2014., povlače se i 
prebacuju za slijedeću sjednicu TV. 
 

4. Prijedlozi povjerenstva  
o za dodjelu potpora za projekte na području općine Orebić 
o za organiziranje ostalih manifestacija 
Zaključak: 
- Napraviti će se koncept koliko često će se održavati sjednice i sastanci TV. 
- I. Violiću biti će pripremljeno i dostavljeno obrazloženje o naplati BP i članarine po 
razredima 
- T. Ančić, 09.04. izvjestiti će o sređivanju palmi i rive i donijeti rješenje pijace u centru 

 
5. Prijedlozi za edukacije za članove TZ 

Zaključak: Prijedlozi za edukacije za članove TZ se ne odbijaju već odgađaju za jesen. 
Prijedlozi se trebaju prilagoditi. 
 

6. Informacija o dosad ostvarenim aktivnostima iz Programa rada i informacije o 
aktivnostima ostalih dionika u pripremi sezone 
Zaključak: Informacija o dosad ostvarenim aktivnostima iz Programa rada i 
informacije o aktivnostima ostalih dionika u pripremi sezone prebacuje se za 
09.04.2014. 
 

7. Izvršenje programa rada – zadaće turističkog vijeća: 
o Javni poziv za nagrađivanje stanovnika na temelju uređenosti elemenata u naselju – 

prijedlozi 
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o Projekt tajnog kupca 
o Novi proizvod – Centar za aktivno odmor Viganj-Kućište 
Zaključak: 
- Nagrađivati će se, kao i do sada, najuređeniji vrt. Nagrada je poklon bon u 
rasadniku. Uređenost vrta određuje komisija u sastavu V. Vukonić, I. Violić i D. Ortolio 
i broj like-ova. Javni poziv izlazi sada i traje 2 mjeseca – do 01.06.2014. 

        - Projekt tajnog kupca je jednoglasno odbačen. 
         - novi proizvod – bez zaključka 
 

8. Zahtjevi i zamolbe 
o IPA 
o GET report 
o Ostali 
Zaključci: 
IPA – sufinanciranje se odbija 

GET report – sufinanciranje se odbija 

OŠ Orebić – sufinanciranje se odbija 

 
9. Razno 

Nije bilo rasprave. 
 

 09.04.2014. održana je 3. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom i 

zaključcima: 

1. Usvajanje zapisnika s 2. redovne sjednice održane 01.04.2014. 
Zaključak: Zapisnik s 2. redovne sjednice održane 01.04.2014. je jednoglasno 
prihvaćen. Nadopuna istog Zapisnika je također jednoglasno usvojena. 

 
2. Odluka o manifestacijama u 2014. 

Zaključak: Povjerenstvo je sastavilo kostur zbivanja koji se daje TU da ga 
operacionalizira u skladu sa Zakonom. Prijedlog je potrebno konkretizirati u 
brojevima, datumima i troškovima koji ga prate a podložan je promjenama.  
Predložena sredstva za ekološke akcije su odobrena: 
6.000,00 kn – Zelena čistka UMO 
5.000,00 kn – DVD Orebić 
10.000,00 kn – PD Sv. Ilija 
44.000,00 kn – Bilan za hortikulturalno uređenje 

 
3. Komunalno uređenje – prijedlozi općini Orebić 

Zaključak: Općina Orebić treba pokušati iznaći rješenje prometnog čepa koji nastaje 
na trajektnom pristaništu u Orebiću. 

 
4. Prijedlozi za izmjenu komunalnog reda općine Orebić 

Zaključak: Predsjednik će prije slijedeće sjednice TV dostaviti vijećnicima postojeći 
komunalni red, bilo u pismenom ili elektronskom obliku kako bi se upoznali s njim. 

 
5. Razno 

Rasprava je održana bez donošenja zaključaka. 
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 28.05.2014. održana je 4. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom i 

zaključcima: 

1. Usvajanje zapisnika s 3. redovne sjednice održane 09.04.2014. 
Zaključak: Zapisnik s 3. redovne sjednice održane 09.04.2014. je jednoglasno usvojen.  
 

2. Odluka o manifestacijama u 2014. 
Zaključak: prijedlog zaključaka o manifestacijama u 2014. je jednoglasno prihvaćen. 
 

3. Zadaće turističkog vijeća iz Programa rada 

- Novi proizvod – centar aktivnog turizma Kučište – Viganj 

- Kapetanske kuće – Orebić, tematski plan interpretacije 

- Istraživanje tržišta 
Zaključak: odluka o izrađivaču dokumenta: 

- Novi proizvod – centar aktivnog turizma Kučište – Viganj 

- Novi proizvod – Kapetanske kuće – Orebić 
odgađa se za slijedeću sjednicu TV kako bi se vijećnici bolje upoznali sa već 
postojećim strategijama. Točan termin sjednice nije određen zbog nemogućnosti 
određenja termina koji bi odgovarao svima. 
 

4. Priprema sezone – komunalno uređenje 
Rasprava je održana bez zaključka. 
 

 
 30.09.2014. održana je 5. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom i 

zaključcima: 

1. Usvajanje zapisnika s 4. redovne sjednice i s 1. izvanredne sjednice 
Zaključak 1: Zapisnik s 4. redovne sjednice održane 28.05.2014. je jednoglasno 
usvojen. Zaključak 2: Zapisnik s 1. Izvanredne sjednice održane 02.08.2014. je 
jednoglasno usvojen. 

2. Elementi Programa rada za 2015. 
- Manifestacije 
- Udruženo oglašavanje TZO Orebić 
- Prijedlog sajmova i prezentacija 
- Ostali prijedlozi 

Zaključak: Prijedlog je jednoglasno prihvaćen 
3. Izvješća NO za: 

- 2013.  
- prvo polugodište 2014. 
Zaključak: Izvješće NO za 2013.godinu jednoglasno prihvaćeno Zaključak: Izvješće NO 
za prvo polugodište 2014.godine jednoglasno prihvaćeno 

4. Izvješća o radu direktorice i TU za: 
- Veljaču 2014. 
- Ožujak 2014. 
- Travanj 2014. 
- Svibanj 2014. 
- Lipanj 2014. 
- Srpanj 2014. 
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- Kolovoz 2014. 
Zaključak: Izvještaj za veljaču jednoglasno je prihvaćen 
Zaključak: Izvještaj za ožujak jednoglasno je prihvaćen 
Zaključak: Izvještaj za travanj jednoglasno je prihvaćen 
Zaključak: Izvještaj za svibanj jednoglasno je prihvaćen 
Zaključak: Izvještaj za lipanj jednoglasno je prihvaćen 
Zaključak: Izvještaj za srpanj jednoglasno je prihvaćen 
Zaključak: Izvještaj za kolovoz jednoglasno je prihvaćen 
 

5. Izvješća o izvršenju financijskog plana za: 
- Veljaču 2014. 
- Ožujak 2014. 
- Travanj 2014. 
- Svibanj 2014. 
- Lipanj 2014. 
- Srpanj 2014. 
- Kolovoz 2014. 
Zaključak: Izvještaj za veljaču jednoglasno je prihvaćen 
Zaključak: Izvještaj za ožujak jednoglasno je prihvaćen 
Zaključak: Izvještaj za travanj jednoglasno je prihvaćen 
Zaključak: Izvještaj za svibanj jednoglasno je prihvaćen 
Zaključak: Izvještaj za lipanj jednoglasno je prihvaćen 
Zaključak: Izvještaj za srpanj jednoglasno je prihvaćen 
Zaključak: Izvještaj za kolovoz jednoglasno je prihvaćen 
 

6. Informacija o PPS projektu i tijeku turističke sezone 
Informacija je primljena uz kraću raspravu. 

 
 30.10.2014. održana je 6. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom i 

zaključcima: 

1. Usvajanje zapisnika s 5. redovne sjednice  
Zaključak: Zapisnik s 5. redovne sjednice održane 30.09.2014. je jednoglasno usvojen.  
 

2. Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2015. 
Zaključak: Turističko vijeće je jednoglasnom odlukom prihvatilo da se ovakav 
prijedlog: 
1. Programa rada za 2015. 
2. Financijskog plana za 2015. 
3. Prijedlog odluke o izvršenju financijskog plana 
Pošalje Skupštini TZO Orebić na usvajanje. 
 

3. Razno 
Kraće izlaganje V.Vukotić. 

 
 

 16.12.2014. održana je 7. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom i 

zaključcima: 

1. Usvajanje zapisnika sa 6. redovne sjednice 
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Zaključak: Zapisnik s 5. redovne sjednice održane 30.09.2014. je jednoglasno usvojen.  
  

2. Prijedlog izmjena financijskog plana za 2014. 
Zaključak: prijedlog je jednoglasno usvojen i poslan Skupštini na usvajanje 
 

3. Odluka o nastavku korištenja dopuštenog prekoračenja u iznosu od 100.000,00 kn 
Zaključak: dopušteno prekoračenje će se nastaviti koristiti (1 glas protiv) 
 

4. Izvješće Nadzornog odbora TZO Orebić do 30.09.2014. 
Zaključak: izvješće se usvaja jednoglasno. 
 

5. Izvješće o izvršenju financijskog plana  
(a) do 30.09.2014. 

Zaključak: izvješće za rujan se usvaja jednoglasno 
 

(b) do 31.10.2014. 
Zaključak: izvješće za listopad se usvaja jednoglasno 
 

(c) do 30.11.2014. 
Zaključak: izvješće za studeni se usvaja jednoglasno 
 

6. Izvješće o radu direktorice i TU za: 
(a) rujan 2014. 

Zaključak: izvješće za rujan se usvaja jednoglasno 
 

(b) listopad 2014. 
Zaključak: izvješće za listopad se usvaja jednoglasno 
 

(c) studeni 2014. 
Zaključak: izvješće za studeni se usvaja jednoglasno 
 

7. Izvješće komisije o izboru najuređenijeg vrta 
Zaključak: Turističko vijeće raspušta komisiju i ovlašćuje direktoricu TU TZO Orebić da 

temeljem broja like-ova  odluči o pobjednicima natječaja za najuređeniji vrt 

 
 05.08.2014. održana je 1. izvanredna sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim 

redom i zaključcima: 

1. Odabir izrađivača planova: 
a)Centar aktivnog turizma Kučište- Viganj 
b) Plan upravljanja plažama u općini Orebić 
c) Kapetanske kuće Orebića- tematsko-interpretacijski okvir ( dodatni plan turističkog 
razvoja stare    jezgre) 
 
Zaključak: ponuda Instituta za turizam jednoglasno prihvaćena za izradu sva 3 dokumenta 
 
 
2. Suglasnost turističkog vijeća u sudjelovanju u razvoju PPS destinacija HTZ. 
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Zaključak: jednoglasno se prihvaća sudjelovanje u razvoju PPS destinacije, te da se 
odrade sve potrebne radnje za pokretanje projekta prema uputama HTZ. Za isto je 
pripremljena i posebna odluka. 

 
 
3. Elementi programa rada za 2015. 

a) Udruženo oglašavanje 
Zaključak: Jednoglasno je prihvaćeno postotak od 20% od uplata za boravišnu pristojbu 
u prethodnoj godini po poslovnom subjektu za udruženo oglašavanje  i ukupno je 
budgetirano 300.000,00 kuna. 
 
b) Nastupi na sajmovima 
Zaključak:  u suradnji s TZ DNŽ, te u dogovoru s većim tvrtkama donijeti će se odluka o 
nastupu na sajmovima. Prijedlozi dati na ovoj sjednici će se razmatrati kao prioriteti za 
TZO Orebić. Zaključak je usvojen 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 i ostalim materijalima odloženi su u dokumentaciji Turističke 

zajednice. 

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

Skupštine održanoj 18.03.2014. 

 

POVJERENSTVA TURISTIČKOG VIJEĆA 

Turističko vijeće je u 2014. imenovalo 3 povjerenstva za: 

1. Program manifestacija 

- pripremilo je prijedlog manifestacija koji je u potpunosti izvršen. 

2. Organizaciju proslave 110 godina turizma u Orebiću 

- prijedlog proslave planiran u srpnju nije realiziran zbog nemogućnosti potvrde izabranog 

središnjeg događanja 



TZO OREBIĆ | Izvješće o radu TV za 2014.  
 

10 

- 110 godina turizma proslavljeno je jednostavnim programom početkom listopada prema 

dogovoru direktorice TU i predsjednika TZOO 

3. Ocjenjivanje najuređenijih vrtova 

- povjerenstvo je razriješeno na 7. sjednici turističkog vijeća 

 

SUDJELOVANJE ČLANOVA TURISTIČKOG VIJEĆA U RADU TIJELA 

06.02. 01.04. 09.04. 28.05. 06.08. 30.09. 30.10. 16.12. Nazočnost

T. Ančić + + + + + + + + 100,00%

D. Ortolio - + + + + + + + 87,50%

V. Vukotić + + + + + - + - 75,00%

M. Violić - + - - - - - - 12,50%

I. Violić + + - + - - + - 50,00%

M. Grepo + + + - - + + + 75,00%

A. Piantanida + + + + + + - + 87,50%

J. Đeldum + + + - + - - + 62,50%

M. Đeldum + - - - + + + + 62,50%

 

 


