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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 2015. održalo je 9 redovnih i 1 izvanrednu sjednicu. 

 

SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA 

U 2015. godini održano je devet (9) redovnih sjednica i jednu (1) izvanrednu sjednicu Turističkog 
vijeća. 

 27.02.2015 održana je 8. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevim redom i 
zaključcima: 
 

1. Usvajanje zapisnika s 7. redovne sjednice 

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

2. Izvješće o izvršenju programa rada za 2014. – prijedlog 
Zaključak : Prijedlog  izvješća o izvršenju programa rada za 2014. Jednoglasno je prihvaćen 
 

3. Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2014. – prijedlog 
Zaključak : Prijedlog izvješća  o izvršenju financijskog plana za 2014. Jednoglasno je 
prihvaćen 
 

4. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2014. – prijedlog 
Zaključak :  Prijedlog izvješća o radu Turističkog vijeća za 2014. jednoglasno je prihvaćen 
 

5. Izvješće o radu direktorice turističkog ureda za prosinac 2014. 
Zaključak  : Razlog neprihvaćanja  izvješća o radu direktorice za prosinac je  nepokazivanje 
dobre volje od strane direktorice ureda TZO Orebić da se na bilo koji način poboljša 
sudjelovanje u zbivanjima i manifestacijama koje nisu isključivo u planu i programu rada na 
području općine Orebić, nedovoljna volja za aktivnošću, srozavanje međuljudskih odnosa 
na najniže razine . Jednoglasno je prihvaćen 
 

6. Izvješće :  
 o radu direktorice i turističkog ureda za siječanj 2015. 

Zaključak:  Izvješće o radu direktorice i TU za siječanj 2015. jednoglasno je prihvaćeno 
 izvršenju financijskog plana za siječanj 2015. 

Zaključak : Izvješće o izvršenju financijskog plana za siječanj 2015. jednoglasno je 
prihvaćeno 
 

7. Zahtjevi, zamolbe i projekti : 
Uskršnji doručak 2015. (06.04. – ponedjeljak) 
Zamolba klapa Geta 
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Mala škola brodogradnje 
Jadranske igre 
Surf natjecanje – 2 strijele 
Top destinacije – nautical channel 
Trip advisor 
Dalmolino 
Zaključak : Predlaže se da se točka 7. prebaci na slijedeću sjednicu Turističkog vijeća. 
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

 06.03.2015. održana je 9. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom i 
zaključcima: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice 
Zaključak : Zapisnik sa 8. sjednice jednoglasno je prihvaćen uz sljedeće nadopune: 1) po 
pitanju organizacije domjenka za Badnjak, naglašava se da je, radi zahtjeva više ljudi,   T U 
TZOO  upućen telefonski poziv od strane V. Vukotić sa zamolbom da se na web stranicama 
TZ-a reklamira taj događaj, djelatnica koja se javila je rekla da će o tome obavijestit 
direktoricu kada se vrati  ured te  ju nakon toga  kontaktirati , što se nije dogodilo, 2)  
ispravak navoda V. Vukotić – ne može prihvatiti da je izvješće kvalitetno odrađeno 
 

2. Problematika međuljudskih odnosa unutar TZO Orebić 
Zaključak: Utvrđuje se postojanje dubokog poremećaja u odnosima među članovima TZ-a, i 
to u odnosu direktorice na pojedine članove Vijeća. Vijeće smatra kako se komunikacija 
direktorice i članova ne smije odvijati putem neprikladnih i neprimjerenih direktoričinih 
poruka, odvjetničkih ureda, krim policija i slično. Uključivanje institucije države je potrebno 
samo ako postoje dokazi o postojanju osnovane sumnje na određena ponašanja koja se 
procesuiraju po službenoj dužnosti, a takvo nešto Vijeće ne nalazi. Uključivanje 
odvjetničkih ureda u komunikaciju između direktorice i predsjednika TZ predstavlja kršenje 
pravila Statuta i Poslovnika koja predviđaju da isti trebaju komunicirati na sjednicama 
temeljem verificiranih prijedloga i rasprava o istima, a ne putem prijetećih dopisa i traženih 
očitovanja o strane odvjetničkog ureda. Dopisivanja mailovima direktorice i pojedinih 
članova Vijeća privatnog sadržaja izvan redovnog poslovanja i nadležnosti istih 
predstavljaju privatnu stvar, te izlaze izvan okvira i nadležnosti direktorice i ovog Vijeća. 
 

3. Prijedlog odluke o razrješenju direktorice TU TZO Orebić, Jelene Radovanović  
Zaključak : U smislu članka 52 stavak 1 točke 3 Statuta TZO Orebić, razrješava se direktorica 
TU gđica Jelena Radovanović radi nesavjesnog i nepravilnog rada ili prekoračenja 
ovlaštenja radi čega je nastala ili mogla nastati šteta, uz naglasak da šteta može biti 
materijalna ili nematerijalna u vidu narušenog ugleda TZO Orebić i slično. Sukladno Zakonu 
o radu čl.4 direktoričinog ugovora o radu, direktorici će sukladno njezinom stupnju 
obrazovanja, znanja i sposobnostima biti ponuđen drugi ugovor o radu u roku od 8 dana, 
Turističko vijeće je  ovlastilo predsjednika TZO Orebić da temeljem sistematizacije odredi 
posao koji će J. Radovanovič obavljati. Prijedlog o razrješenju  prihvaćen 5 naprama 1 
tajnim glasovanjem. 

 

 20.03.2015. održana je 10. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom i 
zaključcima: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. Sjednice 
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Zaključak : Zapisnik je sa navedenim primjedbama prihvaćen sa 5 glasova za i 1 suzdržanim 
( J. Đeldum nije nazočio navedenoj sjednici TV-a) 
 

2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za direktora/direktoricu Turističkog ureda, sukladno 
Statutu TZO Orebić, čl. 27., st. 6. 
Zaključak : Odluka o raspisivanju javnog natječaja za direktora/direktoricu Turističkog 
ureda, sukladno Statutu TZO Orebić, čl. 27., st. 6. ,  prijedlog da natječaj traje 10 dana i da 
se natječaj objavi u Slobodnoj Dalmaciji i na web stranicama TZO Orebić  jednoglasno su 
prihvaćeni. 
 

3. Zahtjevi, zamolbe i projekti 
- Uskršnji doručak – nije donesen zaključak 
- zamolba klapa Geta – odobreno 2.500 kn 
- Mala škola brodogradnje – odobreno 15.000 kn 
- Jadranske igre – Zahtjev odbijen 
- Surf natjecanje – 3 strijele – odobreno 3.000 kn 
- Top destinacije . nautical channel - zahtjev prebačen na raspravu iduće sjednice TV-

a radi prikupljanja informacija 
- Trip advisor- zahtjev odbijen 

- Dalmolino - zahtjev odbijen 

- U.U.O. Prospot - zahtjev prebačen na iduću sjednicu TV-a 
- HD Viganj – info table u Kuventu - odobreno 14 296,00 kn 
- Bilan – hortikulturno uređenje općine Orebić – suglasni su da Bilanu se odobri 

40.000 kn za uređenje mjesta 
 

4. Dopuna Pravilnika i Priloga Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem 
ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Orebić 
Zaključak : Pravilnik  o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu 
Turističkog ureda TZO Orebić nadopunjava se sa novim radnim mjestom-zamjenik 
direktora TZO Orebić. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen 
 

5. Razno 
Zaključak : Turističko vijeće jednoglasno je prihvatilo gđu. Asju Perčić  kao predstavnika  
TZO Orebić za Sekciju obiteljskog smještaja 

 

 27.04.2015. održana je 11. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom i 
zaključcima: 

1. Usvajanje zapisnika sa 10. Sjednice 
Zaključak : Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 
 

2. Redefiniranje odluke o razrješenju direktorice TZO Orebić donesene na 9. sjednici TV 
održanoj dana 06.03.2015., po nalogu Ministarstva turizma Republike Hrvatske ( KLASA : 334-
08/15-01/30 , URBROJ : 529-05-15-11 od 31.03.2015. ) 
Zaključak : Prijedlog Ministarstva turizma je jednoglasno prihvaćen. 
 

3. Zahtjevi, zamolbe i projekti 
Top destinacije – nautical channel ( nadopuna ) 
U.U.O. „Prospot“ – Kapetanske večeri - nije donesen zaključak 
Tip Travel – prihvatili ponudu od 3.750 kn 
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Prvenstvo Hrvatske Neolimpijske daske – Viganj slalom open 2015. - odobreno      5 000,00 
kn, ukoliko se pokaže potreba za povećanjem iznosa, to će se učiniti na idućem TV-u 
Rozariada 2015.- odobreno 10 000,00 kn 
Zamolba za financijsku potporu – P.Š.U. „Peliška jedra“ - odobreno 3 000,00 kn 
Klapsko – pjesnička večer Orebić 2015. - zahtjev odbijen 

4. Razno – nije bilo rasprave 

 

 11.07.2015. održana je 12. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom i 
zaključcima: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 1. Sjednice 
Zapisnik je jednoglasno prihvaćen 
 

2. Izvješće o obavljenom nadzoru Turističke zajednice općine Orebić, te nalog Ministarstva 
turizma Republike Hrvatske ( KLASA : 334-08/15-01/30, URBROJ: 529-05-15-11 OD 
31.03.2015.) za postupanje po istom 
Zaključak : TV TZO Orebić je uvažilo sve naputke Nadzora  ,  te se traži od Ministarstva 
turizma RH prolongacija od 3 tjedna radi sazivanja svih tijela TZO Orebić 
 

3. Zahtjevi, zamolbe i projekti 
- PŠU Peliška Jedra - Zaključak : Podiže se iznos sa 5 000,00 na 10 000,00 kn , prema 

planu i programu rada, za P.Š.U. Peliška jedra. Zaključak je jednoglasno prihvaćen 
 

- Kvašk - Zaključak : Prijedlog da se KVAŠK- u odobri 3 000,00 kn jednoglasno je 
prihvaćen 

 

4. Razno – po ovoj točki nije bilo rasprave 
 

5. Prijedlozi izmjena u paketu Zakona o turističkim zajednicama, te osvrt direktora TZ 
Dubrovačko neretvanske županije 
Zaključak : Predsjednik TZO Orebić će tijekom narednog dana napisati prijedloge o paketu 
Zakona o turističkim zajednicama te ih poslati na Ministarstvo turizma RH, te isto poslati  
na cc vijećnicima 

 

 17.08.2015. održana je 13. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom i 
zaključcima: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. Sjednice   
Zaključak : Dnevni red sa 12. Sjednice jednoglasno je prihvaćen 
 

2. Raspisivanje natječaja za radno mjesto suradnik za community marketing i razvoj ponude 
(m/ž)  
Zaključak:  Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se raspiše natječaj za radno mjesto 
suradnika za community marketing i razvoj ponude (m/ž), da se natječaj objavi na 
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na web stranici TZO Orebić i u Slobodnoj Dalmaciji te 
da traje 7 dana od dana objave 
 

3.  Projekt tajni gost 2015. ( zadaća iz Programa rada )  
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Zaključak : Jednoglasno je prihvaćen prijedlog o izmjeni   plana i programa rada za 2015. , 
te da se iz njega makne projekt Tajni gost 
 

4. Zahtjevi, zamolbe i projekti :  
 oglašavanje manifestacija TZO Orebić u eteru Radio Dalmacije  

Zaključak : Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se oglašavanje u eteru radio Dalmacije 
prebaci na iduću godinu 

 Klapa Nava – Susret klapa u Orebiću  
Zaključak : Jednoglasno je prihvaćen prijedlog  predviđeni proračun za susret klapa, u 
organizaciji klape Nava,  od  8 500,00 kn podigne da 10 000,00 kn 

 HD Viganj – zahtjev za uplatu dodijeljenih sredstava  
Zaključak : Jednoglasno je prihvaćena isplata sredstava HD Viganj 

 Hrvatska čitaonica Donja Banda- fešta u Kuni  
Zaključak : Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se Hrvatskoj čitaonici Donja Banda odobri 
iznos od 3 000,00 kn 

5. Razno – nije donesen nikakav zaključak 

 

 03.09.2015. održana je 2. izvanredna sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim 
redom i zaključcima: 
 

1. Davanje suglasnosti Turističkog vijeća TZO Orebić  za specijalnu pomoć odvjetnicima 
Tomislavu Halleu, Gordonu Kunsteku, Ivanu Šimcu i odvjetničkoj vježbenici Tajani Potočki iz 
odvjetničkog društva KUNSTEK, HALLE & ŠIMAC j.t.d., izdane 26.08.2015., za zastupanje u 
parničkom postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Korčuli pod posl. brojem Pn-75/15 
na prijedlog tužiteljice Jelene Radovanović iz Orebića protiv TZO Orebić radi utvrđenja 
povrede prava na dostojanstvo/ prava osobnosti i naknade štete 
Zaključak: Prijedlog je jednoglasno prihvaćen 
Turističko vijeće donosi slijedeću ODLUKU: Odobravaju se dosad poduzete radnje te se daje 
ovlaštenje odvjetnicima Tomislav Halle i/ili Gordon Kunstek i/ili Ivan Šimac iz odvjetničkog 
ureda društva Kunstek, Halle & Šimac, iz Zagreba, Ilica 31, OIB: 39340055303, za zastupanje 
TZO Orebić u gore navedenom postupku. Ovo ovlaštenje predstavlja posebnu (specijalnu) 
punomoć odvjetnicima za zastupanje u konkretnom sudskom postupku te ovlašćuje gore 
navedene odvjetnike, između ostalog, da poduzmu sve potrebne pravne radnje i aktivnosti 
pred Općinskim sudom u Korčuli u gore navedenom postupku sa ciljem zaštite interesa TZO 
Orebić. 
 

2. Razno  
 Produljenje rada Turističkog informativnog centra u Lovištu do 15.09.2015. 

Zaključak: Prijedlog da se rad TIC-a u Lovištu produlji do 15.09.2015. jednoglasno je 
prihvaćen 

 Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za community marketing i razvoj ponude 
a) Formiranje komisije za otvaranje kuverti pristiglih za natječaj 

Zaključak: Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da komisiju za otvaranje kuverti pristiglih 
za natječaj čine V. Vukotić – član TV TZOO, S. Radić – član NO TZOO, T. Ančić – 
predsjednik TZOO, I. Prizmić – djelatnica TZOO 

b) Formiranje komisije za intervju sa kandidatima 
Zaključak: Jednoglasno je prihvaćeno da komisiju za intervju čine nazočni članovi TV-a 
TZOO i da intervju bude u srijedu 09.09.2015. 
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 27.10.2015. održana je 14. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom i 
zaključcima: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice  i 2. izvanredne sjednice  
Zaključak : Zapisnici sa 13. sjednice i 2. Izvanredne sjednice jednoglasno su  prihvaćeni. 
 

2. Prijedlog financijskog plana i program rada za 2016. 
Zaključak . Jednoglasno je usvojen prijedlog  da se pod stavkom 2.6.  uvrsti Uskršnji 
doručak, te da se od stavke  3. , Centar za aktivni odmor Kučište – Viganj, smanji  iznos  sa 
100.000,00 kn na 90.000,00 kn i razlika od 10.000,00 kn pridoda stavci  2.6.  radi Uskršnjeg 
doručka te  da iznos pod tom točkom bude  20.000,00 kn. 
Zaključak : Jednoglasno je usvojen Prijedlog financijskog plana i program rada za 2016., sa 
usvojenom izmjenom 
 

3. Davanje ovlaštenja ( punomoći ) odvjetnicima za zastupanje Turističke zajednice općine 
Orebić u postupcima pred sudovima i drugim državnim tijelima,  postupcima protiv 
odgovorne osobe , gđe. Jelene Radovanović, a sa ciljem zaštite interesa i prava Turističke 
zajednice općine Orebić 
Zaključak : Odluka je jednoglasno usvojena 
 

4. Problematika udruženog oglašavanja – po ovoj točki nije donesen nikakav zaključak 
 

5. Analiza statistike za tekuću turističku sezonu ( siječanj – rujan 2015 ) – po ovoj točki nije 
donesen nikakav zaključak 
 

 
6. Onemogućavanje rada suradniku za community marketing i razvoj ponude – po pitanju ove 

točke nije donesen nikakav zaključak 
 

7. Razno – nije bilo rasprave po ovoj točki 

 

 19.11.2015. održana je 15. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom i 
zaključcima: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice    
Zaključak : Zapisnik sa 14. sjednice jednoglasno je  prihvaćen. 
 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem 
ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Orebić 
Zaključak . Jednoglasno je usvojen prijedlog  izmjena i dopuna o djelokrugu, organizaciji, 
sistematizaciji I unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Orebić. 
 

3. Prijedlog edukacija za tekuću godinu 
T.Ančić predlaže da se prihvati ponuda Centra za razvoj osobnosti d.o.o., i edukacija Master 
ključ uspjeha u Sektoru turizma-I dio u funkciji kontinuiranog povećanja i održavanja 
produktivnosti, kvalitete rada i usluga Općine Orebić i TZO Orebić 
Zaključak : Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 

4. Prijedlog odlazaka na sajmove u 2016. godini  
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Zaključak: Prijedlog da Marko Galiot kao informator sudjeluje na sajmu ITB Berlin  
jednoglasno je usvojen 
 

5. Davanje ovlasti suradniku za community marketing i razvoj ponude da samostalno upravlja 
sredstvima namijenjenima za promoviranje facebook kampanje i Google Adwords kampanje 
Zaključak: Prijedlog da se suradniku za community marketing i razvoj ponude daju ovlasti 
da samostalno upravlja sredstvima za promoviranje facebook kampanje i Google Adwords 
kampanje  jednoglasno je prihvaćen. 
 

6. Zahtjevi, zamolbe i projekti 
- Projekt upravljanja plažama – nije donesen nikakav zaključak po ovoj točki 
- projekt smeđe signalizacije 

Zaključak je da se još ispita projekt i odgodi za slijedeću sjednicu. 
- dani otvorenih vrata 

T. Ančić daje prijedlog da TZO Orebić sufinancira manifestaciju:”Dani otvorenih 
vrata” sa 10.000,00 kn. Zaključak: Prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
 

7. Razno – po ovoj točki nije bilo rasprave, niti je donesen ikakav zaključak 

 

 04.12.2015. održana je 16. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom i 
zaključcima: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice  
Zaključak : Zapisnik sa 15.  je  prihvaćen sa 4 glasa za i 2 suzdržana 
 

2. Zahtjevi, zamolbe i projekti : 
- Ponude za jumbo plakate 

Zaključak . Jednoglasno je usvojen prijedlog da se prihvaća da se TZO  Orebić 
oglašava na jumbo plakatima u Zagrebu, ali da se za iduću sjednicu vijeća ponovno 
pripreme sve tri ponude sa opširnijim podacima 

- Liga protiv raka 
Zaključak : Jednoglasno je usvojen prijedlog  da se Ligi protiv raka isplati 16.000,00 
kn 

- DVD Orebić 
Zaključak : Jednoglasno je usvojen prijedlog da se  DVD-u Orebić isplati 10.000,00 
kn 

- Udruga nogometni veterani Orebić 
Zaključak : Jednoglasno je usvojen prijedlog da se udruzi Nogometni veterani 
Orebić isplati 3.000,00 kn 

- Udruga mladih Orebić  
Zaključak : Jednoglasno je usvojen prijedlog da se UMO-u isplati 10.000,00 kn 

- Smeđa signalizacija  
Zaključak : Jednoglasno je usvojen prijedlog da se ovaj zahtjev odgodi za neku od 
idućih sjednica kada će ponuđač biti u mogućnosti obrazložiti detaljnije svoju 
ponudu. 
 

3. Odabir nagrada za najbolje uređeni vrt 
T. Ančić daje na glasanje prijedlog da se stavi natječaj na web stranicu TZOO, natječaj će 
biti otvoren 7 dana od dana objave. Zaključak : Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
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4. Izmjene financijskog plana 2015. 
Zaključak : Jednoglasno je prihvaćen prijedlog izmjena financijskog plana 2015. 
 

5. Prijedlog izmjene Plana i programa rada za 2016.   
Zaključak : Jednoglasno je prihvaćen prijedlog izmjena Plana I programa rada za 2016. 
T. Ančić predlaže da se pod točku 6. uvrsti Zaključak o zajedničkom korištenju sredstava 
boravišne pristojbe za 2016. godinu   
Zaključak : Jednoglasno je usvojen Zaključak o zajedničkom korištenju sredstava boravišne 
pristojbe za 2016. godinu 
 
Nadopuna dnevnog reda: 
 
1. Odluka da se učenicima na praksi isplati jednokratna naknada u iznosu od 1.600,00 kn 

Zaključak : Jednoglasno je prihvaćena odluka da se učenicima na praksi isplati 
jednokratna naknada u iznosu od 1.600,00 kn 

2. Odluka o isplati božićnice, dara za djecu i daru u naravi za djelatnike TZO Orebić  
Zaključak : Jednoglasno je prihvaćena odluka da se isplati božićnica u iznosu od 
2.000,00 kn po djelatniku, da se isplati dar za djecu u iznosu od 600,00 kn po djetetu do 
15 godine, dar u naravi u iznosu od 400,00 kn po djelatniku 

 

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 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 31.03.2015.  

POVJERENSTVA TURISTIČKOG VIJEĆA 

Turističko vijeće je u 2015. imenovalo dva povjerenstva: 

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za community marketing i razvoj ponude 

a) Formiranje komisije za otvaranje kuverti pristiglih za natječaj 

Zaključak: Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da komisiju za otvaranje kuverti pristiglih za natječaj 
čine V. Vukotić – član TV TZOO, S. Radić – član NO TZOO, T. Ančić – predsjednik TZOO, I. Prizmić – 
djelatnica TZOO 

b) Formiranje komisije za intervju sa kandidatima 
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Zaključak: Jednoglasno je prihvaćeno da komisiju za intervju čine nazočni članovi TV-a TZOO i da 
intervju bude u srijedu 09.09.2015. 

 

 

 

SUDJELOVANJE ČLANOVA TURISTIČKOG VIJEĆA U RADU TIJELA 

 24.2. 6.3. 20.3. 27.4. 11.07. 17.8 3.9 27.10. 19.11 4.12 Nazočnost 

T. Ančić + + + + + + + + + + 100% 

D. Ortolio + - - - - -  - - - 10% 

V. Vukotić + + + + + + + + + + 100% 

M. Violić + + - - - - + - - - 30% 

I.Violić + + + + + + - + + - 80% 

M. Grepo + + + - + - + + + + 80% 

A.Piantanida + + + + + + - + + + 90% 

J. Đeldum - - - + + + + - - + 50% 

M. Đeldum - - - + + + + + - + 60% 

 

 

 

 

 
 


