
 
 

RAD TIJELA TZIŽ 
 

Ured TZIŽ u razdoblju 01.-12.2013. koordinirao je, organizirao i pripremao 

dokumentaciju za potrebe tijela zajednice kako je to u nastavku navedeno: 

 

 dvije (2) sjednice Skupštine TZ Istarske županije 

07. sjednica Skupštine 28. ožujka 2013. - DNEVNI RED: Utvrđivanje nazočnosti 

članova Skupštine i izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika;  Verifikacija zapisnika 

sa prethodne sjednice Skupštine od 10. prosinca 2012. godine; Usvajanje Izvješća 

Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem 

TZIŽ-a za 2012. godinu; Usvajanje Izvješća o radu Turističkog vijeća u 2012. godini; 

Usvajanje izvješća o radu i financijskog izvješća TZIŽ za 2012. godinu; Prezentacija 

razvojnih trusitičkih projekata – pogled u budućnost turizma Istre; Razno 

 

08. sjednica Skupštine 13. prosinca 2013. - DNEVNI RED: Utvrđivanje nazočnosti 

članova Skupštine i izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika; Verifikacija zapisnika s 

prethodne sjednice Skupštine TZIŽ-a (od 28. ožujka 2013.); Usvajanje Izvješća 

Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem 

TZIŽ-a za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine; Usvajanje prijedloga Programa rada i 

financijskog plana TZ Istarske županije za 2014. godinu; Usvajanje prijedloga 

rebalansa Programa rada i financijskog plana TZ Istarske županije za 2013. godinu; 

Verifikacija imenovanja novog predstavnika TZG Vrsar u Skupštinu TZIŽ; Verifikacija 

imenovanja novog predstavnika TZO Oprtalj  u Skupštinu TZIŽ; Verifikacija 

imenovanja novog predstavnika TZO Brtonigla u Skupštinu TZIŽ; Razno 

 

 

 deset (10)  sjednica Turističkog vijeća TZ Istarske županije, od kojih su šest 

(6) bile redovne, jedna (1) tematska i tri (3) korespondentne 

 

22. sjednica (redovna) Turističkog vijeća 11. veljače 2013. - DNEVNI RED:  

Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Turističkog vijeća TZIŽ; Prezentacija projekta 

Podzemni Grad Labin (Tulio Demetlika); Informacija o kandidaturama turističkih 

projekata za EU fondove (Branko Curić); Informacija o razdoblju turističke sezone i 

visini boravišne pristojbe; Informacija o projektu Red Bull Air Race 2014.; Razno.  



 

23. sjednica (redovna) Turističkog vijeća 27. veljače 2013. - DNEVNI RED:   

Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Turističkog vijeća TZIŽ;  Izvješće o radu i 

financijsko izvješće TZIŽ za 2012. godinu, te njegovo usvajanje;  Izvješće o radu 

direktora i turističkog ureda TZIŽ u 2012. te njegovo usvajanje; Izvješće Turističkog 

vijeća za 2012. godinu - sastavljanje i upućivanje Skupštini TZIŽ na usvajanje;  

Udruženo oglašavanje 2013.- prezentacija odobrenih kampanija (novi/usklađeni 

raspored učešća u SMP-u);  Informacija o razdoblju turističke sezone i visini 

boravišne pristojbe; Razno 

 

26. sjednica (redovna) Turističkog vijeća 24. srpanj 2013. - DNEVNI RED:   

Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Turističkog vijeća TZ Istarske županije; 

Verifikacija Odluke o imenovanju povjerenstva za raspodijelu sredstava boravišne 

pristojbe koju uplaćuju osobe koje pružaju uslugu noćenja na plovnim objektima 

nautičkog turizma i vlasnici ili korisnici plovila koji noće na plovilu (nautičari) 

donesene na korespondentnoj sjednici od 23. travnja 2013. godine;  Verifikacija  

Odluke o sufinanciranju projekta izgradnje istarskog kažuna u Nacionalnom parku 

Peak District u okviru Festivala Welcome Croatia donesene na korespondentnoj 

sjednici od 05. lipnja 2013.; Razmatranje i usvajanje Odluke o donacijama za 

sufinanciranje manifestacija/projekata od strane TZ Istarske županije za 2013. 

godinu;  Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i 

financijskim poslovanjem TZIŽ za 2012. godinu; Usvajanje Izvještaja o radu i 

financijskog izvješća TZ Istarske županije za razdoblje 01.- 06. 2013.;  Prezentacija 

idejnog projekta nove zgrade 'Kuća turizma' turističko-informativnog centra Istre; 

Razno.  

 

27. sjednica (redovna) Turističkog vijeća 05. rujan 2013. - DNEVNI RED: 

Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Turističkog vijeća TZ Istarske županije; 

Prezentacija realiziranih marketinških aktivnosti za promociju destinacije Istra s 

osvrtom na realizirani turistički promet 01.-08.2013; Prezentacija smjernica za 

izradu Programa rada TZ Istarske županije za 2013. godinu s posebnim naglaskom 

na 'Udruženo oglašavanje za 2014.'; Prezentacija rada/aktvnosti Ureda Istarske 

županije u New Yorku (prezentacija g. Oriana Otočana);  Razno.  

 
 
 



28. sjednica (redovna) Turističkog vijeća 22. listopad 2013. - DNEVNI RED: 

Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Turističkog vijeća TZ Istarske županije; Fond za 

razvoj turizma u 2013. godini; Master plan razvoja Istarskog turizma s strateškim 

marketing planom Istarskog turizma 2015.-2020.; Usvajanje Izvješća Nadzornog 

odbora o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZIŽ za 

razdoblje 01.- 06.2013. godine; Prijedlog Programa rada i financijskog plana TZ 

Istarske županije za 2013. godinu, te davanje suglasnosti na isti; Imenovanje 

povjerenstva za raspodijelu sredstava boravišne pristojbe iz nautičkog turizma  - 

usvajanje odluke; Razno 

 

 29. sjednica (redovna) Turističkog vijeća 14. studeni 2013. - DNEVNI RED: 

Tematska sjednica Master plan razvoja Istarskog turizma za razdoblje 2015.-

2020. : Master plan razvoja Istarskog turizma za razdoblje 2015.-2020. (prezentacija 

izvršenja/realizacije Master plana 2004.-2012.; prezentacija uvjeta za nadmetanje 

(javni poziv/natječaj);  rasprava);  Razno 

 

31. sjednica (redovna) Turističkog vijeća 06. prosionac 2013. - DNEVNI RED: 

Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice i 29. sjednice (tematske) Turističkog vijeća TZ 

Istarske županije; Verifikacija Odluke o Imenovanju povjerenstva za ocjenu 

kandidatura pristiglih u okviru javnog poziva 'Zlatna koza - Capra d'oro', donesena 

na korenspondentnoj sjednici dana 22. studenog 2013.; Verifikacija Odluke o 

imenovanju odbora za odabir prioritetnih programa MODEL III.; Prijedlog rebalansa 

Programa rada i financijskog plana TZ Istarske županije za 2013. godinu, te davanje 

suglasnosti na isti; Razmatranje i usvajanje Odluke o kreditnom zaduživanju 

Turističke zajednice Istarske županije za financiranje poslovanja u 2014. godini;  

Odluka o visini naknade članovima Turističkog vijeća u svezi s radom u Turističkom 

vijeću (NAPOMENA: prema uputi Državne revizije, jer je važeća Odluka o visini 

naknade iskazana u DEM);  Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru predstavnika u 

Nadzorni odbor TZG Labin;   Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru predstavnika u 

Nadzorni odbor TZO Fažana; Razmatranje i usvanje Odluke o davanju prethodne 

suglasnosti na Program rada IRTA d.o.o. za 2014. godinu; Razno. 

 

Također, održane su i tri (3) korespondentne sjednice na kojima su zbog osobito 

hitnih i neodgodivih pitanja donijete sljedeće odluke koje su bile verificirane na 

narednim sjednicama Turističkog vijeća:  



(1) 24. sjednica (22. travanj 2013.) - Odluka o imenovanju povjerenstva za 

raspodijelu sredstava boravišne pristojbe koje uplaćuju osobe koje pružaju 

uslugu noćenja na plovnim objektima nautičkog turizma i vlasnici ili korisnici 

plovila koji noće na plovilu (nautičari);   

(2) 25. sjednica (05. lipan 2013.) -Odluka o sufinanciranju projekta izgradnje 

istarskog kažuna u Nacionalnom parku Peak District u okviru festivala  

Welcome Croatia, te 

(3) 30. sjednica (22. studeni 2013.) -Odluka o imenovanju povjerenstva za 

ocjenu kandidatura pristiglih u okviru javnog poziva  'Zlatna koza - Capra 

d'oro'. 

 

 dvije (2) sjednice Nadzornog odbora TZIŽ  

 

06. sjednica Nadzornog odbora  05. ožujka 2013. - DNEVNI RED:  Verifikacija 

zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog odbora TZIŽ od 23. srpnja 2012.g.; 

Izvješće o radu TZIŽ i financijski izvještaj za 2012. godinu; Nadzor nad poslovanjem 

TZ IŽ u 2012. godini, te sastavljanje Izvješća o obavljenom nadzoru nad radom i 

financijskim poslovanjem TZIŽ-a za 2012. godinu; Razno 

 

07. sjednica Nadzornog odbora  16. listopada 2013. - DNEVNI RED:  Verifikacija 

zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog odbora TZIŽ od 05. ožujka 2013.g.; 

Izvješće o radu TZ Istarske županije za razdoblje 01.-06.2013. s financijskim 

izvješćem; Nadzor nad poslovanjem TZ Istarske županije 01.-06.2013., te usvajanje 

Izvješća o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZIŽ-a za 

razdoblje 01.-06.2013. (polugodišnje izvješće); Razno 

 


