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I. UVOD 

 

Sukladno odredbama članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 

hrvatskog turizma (NN 152/08), Turističko vijeće Turističke zajednice općine Funtana 

obvezno je podnositi Skupštini Turističke zajednice Izvješće o svome radu najmanje 

jedanput godišnje u formi zasebnog dokumenta. 

 

Članovi Turističkog vijeća izabrani su na Izbornoj sjednici Skupštine Turističke 

zajednice općine Funtana održanoj 21. siječnja 2014. na mandat od četiri godine i to 

kako slijedi: 

 Franko Beaković, predstavnik Plave lagune d.d. 

 Đulijano Ravnik, predstavnik Plave lagune d.d. 

 Sergio Stojnić, predstavnik Plave lagune d.d. 

 Željko Jurcan, predstavnik Valamar Riviere d.d.  

 Goran Fabris, predstavnik Maistre d.d.  

 Marija Liović, predstavnica privatnih iznajmljivača 

 Anđelko Bilandžić, predstavnik trgovine i ugostitelja 

 Lino Božac, predstavnik turističkih agencija. 

 

Dužnost predsjednika Turističkog vijeća u 2015. godini obnašao je općinski načelnik 

Mladen Grgeta. Đulijano Ravnik je zbog odlaska u mirovinu razriješen dužnosti na 

redovnoj sjednici Skupštine održanoj 17. ožujka 2015. i na njegovo je mjesto u 

Turističko vijeće imenovan Igor Vidas. 

 

 

II. SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA 

 

Turističko vijeće je u izvještajnom periodu održalo ukupno šest sjednica na kojima su 

u većini prisustvovali svi članovi Turističkog vijeća. Na sjednicama su razmatrani, 

predlagani i usvajani svi dokumenti koji su dani na razmatranje i usvajanje Skupštini 

te je usvojeno niz drugih dokumenata o radu Turističke zajednice. Turističko vijeće je 

prema potrebi razmatralo i niz drugih pojedinačnih pitanja. 
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26. veljače održana je 1. sjednica Turističkog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:  

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 5. sjednice Vijeća, održane 12. prosinca 

2014.  

2. Izvješće Nadzornog odbora za 2014. godinu 

3. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2014. godinu 

4. Izvješće o radu direktorice za 2014. godinu 

5. Prihvaćanje Završnog računa za 2014. godinu 

6. Razno 

a) Razmatranje dopisa Udruge privatnih iznajmljivača iz Funtane 

b) Nabavka novog printera i kancelarijskih stolica 

 

6. svibnja 2015. održana je 2. sjednica Turističkog vijeća sa sljedećim dnevnim 

redom:  

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 6. sjednice Vijeća, održane 26. veljače 2015.  

2. Informacija o osnivanju i djelovanju PPS kluba Poreč-Tar-Vabriga-Funtana-

Vrsar te donošenje Odluke o osnivanju i usvajanje Pravila za osnivanje i 

djelovanje destinacijskog „PPS kluba“  

3. Informacija o pripremama za turističku sezonu 

4. Razno  

 

16. rujna 2015. održana je 3. sjednica Turističkog vijeća sa sljedećim dnevnim 

redom:  

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 7. sjednice Vijeća, održane 6. svibnja 2015.  

2. Osvrt na turističku sezonu 2015. 

3. Razno 

 

2. listopada 2015. održana je 4. sjednica Turističkog vijeća sa sljedećim dnevnim 

redom:  

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 8. sjednice Vijeća, održane 16. rujna 2015 

2. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad poslovanjem Turističke 

zajednice općine Funtana za razdoblje od 1.1. do 30.6.2015.  

3. Financijski pokazatelji poslovanja u odnosu na plan za razdoblje od 1.1. do 

18.9.2015. i procjena ostvarenja do 31.12.2015. 

4. Dogovor u svezi izrade Plana rada i financijskog plana TZO Funtana za 2016. 

godinu 

5. Razno 

6. Studijsko putovanje članova Turističkog vijeća 

7. Primanje radnika u stalni radni odnos 

8. Nabavka novog službenog vozila 
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30. listopada 2015. održana je 5. sjednica Turističkog vijeća sa sljedećim dnevnim 

redom: 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 9. sjednice Vijeća, održane 2. listopada 2015.  

2. Usvajanje Plana rada i financijskog plana TZO Funtana za 2016. godinu 

 

 

16. studenoga 2015. održana 6. sjednica Turističkog vijeća sa sljedećim dnevnim 

redom: 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne 10. sjednice Vijeća, održane 30. listopada 

2015.  

2. Prezentacija novog promotivnog videa Funtane 

3. Izbor ovlaštene revizorske kuće 

 

 

III. DOKUMENTACIJA TURISTIČKOG VIJEĆA  

 

Članovima Turističkog vijeća su za sve sjednice Turističkog vijeća poslani pisani 

pozivi, materijali za praćenje 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 s pripadajućim pisanim materijalima odloženi su u dokumentaciji 

Turističke zajednice.  

 

 

Turističko vijeće podnijelo je Skupštini Turističke zajednice Izvješće o svome radu za 

2014. godinu na sjednici Skupštine održanoj 17. ožujka 2015.  
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IV. SUDJELOVANJE ČLANOVA TURISTIČKOG VIJEĆA U RADU ZAJEDNICE 

U 2015. GODINI 

 

 

Članovi  26.2. 6.5. 16.9. 2.10. 30.10. 16.11. Nazočnost 

Mladen Grgeta + + + + + + 100% 

Franko Beaković + + + + + + 100% 

Đulijano Ravnik +      100% 

Igor Vidas  + - + + + 80% 

Sergio Stojnić + + + - + + 83% 

Željko Jurcan + + + + + + 100% 

Goran Fabris - - + - + - 33% 

Anđelko Bilandžić + + + + + + 100% 

Marija Liović + + + - + + 83% 

Lino Božac - + - + + + 67% 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Turističko vijeće TZO Funtana tijekom 2015. godine sukladno Zakonu o turističkim 

zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i sukladno Statutu TZO Funtane 

provodilo je odluke i zaključke Skupštine Zajednice.  

Skupštini Zajednice Turističko vijeće je sukladno zakonskim rokovima i odredbama 

predložilo osnovne smjernice i godišnji program rada te financijski plana rada TZO 

Funtana za 2015. godinu.  

Kako to nalaže Zakon, Turističko vijeće je Skupštini TZO Funtana podnijelo i godišnji 

izvještaj o izvršavanju programa rada i financijskom poslovanju Zajednice, a 

razmatrano je i usvojeno izvješće o radu direktora Turističkog ureda te izvješće o 

radu Turističkog ureda koje je proslijeđeno Skupštini na usvajanje.  

Svi članovi Turističkog vijeća aktivno su sudjelovali u radu turističke zajednice kroz 

davanje prijedloga i mišljenja o pitanjima iz djelokruga rada turističke zajednice. 

Pružali su i punu pomoć i podršku radu Turističkog ureda u pripremanju projekata 

iz Programa rada Turističke zajednice.  

Od najznačajnijih aktivnosti izdvajaju se: 

  

 
 poticanje i sudjelovanje u uređenju općine kroz udruživanje sredstava s 

Općinom Funtana odnosno provedbu usuglašenog programa o korištenju 30% 

sredstava boravišne pristojbe  
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 organizacija, potpora organizaciji i praćenje uspješnosti brojnih kulturno-

zabavnih i sportskih događanja;  

 promocija turističkog proizvoda Funtane putem samostalnog i udruženog 

oglašavanja kroz online i offline kanale 

 poticanje sudjelovanja na sajmovima i prezentacijama; 

 

Turističko vijeće vodilo je brigu da rad Turističkog ureda bude usmjeren sam k 

sustavnom poticanju poboljšanja uvjeta boravka i sadržaja boravka gostiju u 

destinaciji i promociji turističkog proizvoda destinacije Funtana. 

Ciljevi TZO Funtana u 2015. nadovezali su se na dosadašnje djelovanje: produljenje 

turističke sezone, povećanje broja dolazaka i noćenja turista, razvoj i poticanje novih 

turističkih proizvoda, jačanje konkurentnosti te kreiranje prepoznatljivosti i 

posebnosti destinacije. 

 

 

Predsjednik Turističkog vijeća 

                    Mladen Grgeta 

 

 


