IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA
U 2020. GODINI

Turističko vijeće, kao izvršno tijelo TZ provodilo je odluke i zaključke Skupštine Zajednice, te je svrsishodno i
racionalno trošilo sredstva Turističke zajednice u aktivnostima utvrđenim Programom rada i financijskim
planom za 2020., te njegovim usvojenim izmjenama. Turističko vijeće djelovalo je u skladu sa Statutom TZ i
Zakonom, a u 2020. g. održane su četiri sjednice.
Turističko vijeće čine predsjednik Turističke zajednice i osam članova izabranih od strane Skupštine Turističke
zajednice. Kako je sa 1.1.2020. godine na snagu stupio novi Zakon o turističkim zajednicama (NN 52/19, NN
42/20), Turističke zajednice bile su obvezne uskladiti svoje Statute sa novim Zakonom, te raspisati izbore i
održati Izborne Skupštine.
Članovi Turističkog vijeća, zadaće i održane sjednice do 12.11.2020.
Članovi Vijeća do 12.11.2020. :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zlatko Babić, GRADONAČELNIK GRADA KUTINE
Mateja Šoufek, TURISTIČKA AGENCIJA TIM TRAVEL KUTINA
Saša Vugrin, ČAZMATRANS PROMET d.o.o. ČAZMA
Krešimir Lenić, KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o. KUTINA
Zlatko Grdić, RESTORAN-PETROKEMIJA d.o.o. KUTINA
Branko Krištofek, INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. ZAGREB
Dario Kohek, PENTAGON obrt za trg., ugostit. i usluge KUTINA
Nikica Katić, KLET ROMIĆ KUTINA
Ivan Glavica, HOTEL KUTINA

Sukladno Statutu TZG Kutine (važeći do 9.10.2020.) Turističko vijeće:
1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,
2. predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan te godišnje financijsko izvješće,
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3. najmanje jednom godišnje Skupštini podnosi izvješće o svom radu,
4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada i
financijskom planu,
5. imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda, na temelju javnog natječaja,
6. donosi opće akte za Turistički ured,
7. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština,
8. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje turističke zajednice te za raspolaganje financijskim sredstvima,
9. daje ovlaštenje za zastupanje Turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
10. donosi poslovnik o radu Turističkog vijeća,
11. zahtijeva i razmatra izvješće direktora Turističkog ureda o njegovu radu i radu Turističkog ureda te
donosi odluku o njegovom prihvaćanju ili neprihvaćanju,
12. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i odlukama Skupštine.
SJEDNICE:
➢ 5. sjednica Turističkog vijeća održana je dana 3.3.2020. godine. Članovi Turističkog vijeća koji su
prisustvovali sjednici: predsjednik Zlatko Babić, Krešimir Lenić, Nikica Katić, Mateja Šoufek, Zlatko
Grdić, Branko Krištofek, Dario Kohek. Članovi su jednoglasnom odlukom
−
−
−
−

−
−
−

−

potvrdili zapisnik sa 4. sjednice;
utvrdili prijedlog Izvješća o ostvarenju programa rada i financijskog plana za 2019. god.;
usvojili Izvješće o radu direktora i Turističkog ureda za 2019. godinu;
razmatrili Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru o vođenju poslova,
materijalnom i financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima, izvršenju i provedbi
programa rada i financijskog plana TZG Kutine u 2019. god.;
utvrdili Izvješće o radu Turističkog vijeća u 2019. god.;
usvojili Izvješće komisije o obavljenom popisu materijalne i financijske imovine TZG Kutine za
2019. godinu;
donijeli odluku o dodjeli potpora temeljem provedenog Javnog poziva za kandidiranje
događanja i projekata turističkih inicijativa za dodjelu potpora iz Programa rada za 2020.
godinu.;
primili na znanje Izvješće Turističkog ureda o provedenim i predstojećim aktivnostima.

➢ 6. sjednica Turističkog vijeća održana je elektronskim putem, sa rokom dostave očitovanja do
22.7.2020. Očitovanja su dostavili svi članovi Turističkog vijeća, koji su jednoglasno
−
−

−

potvrdili zapisnik sa 5. sjednice Turističkog vijeća;
usvajili prijedlog Statuta Turističke zajednice grada Kutine usklađenog sa novim Zakonom o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (52/19) i upućivanje Ministarstvu
turizma na suglasnost;
primili na znanje Izvješće Turističkog ureda o provedenim i predstojećim aktivnostima u
razdoblju 4.3-14.7.2020. o planiranim i pripremljenim manifestacijama, projektima,
promidžbi i ostalim aktivnostima, te statistički izvještaj za prvih 6. mjeseci 2020. godine;
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−

direktorica TZG Kutine Ivana Grdić uputila je poziv članovima Vijeća na davanje sugestija i
prijedloga kako pomoći turističkom sektoru na području grada da prebrodi ovu izuzetno tešku
godinu, uslijed epidemije koronavirusa. Članica Vijeća Mateja Šoufek dostavila je slijedeću
sugestiju: Prijedlog za poboljšanje turističkog sektora – osmisliti i snimiti novi promo spot o
gradu i njegovim turističkim sadržajima. Osmisliti tjedan autohtonih jela po našim restoranima i
promociju obaviti putem društvenih mreža kako bismo privukli izletnike.

➢ 7. sjednica Turističkog vijeća održana je elektronskim putem, sa rokom dostave očitovanja do
22.10.2020. Zaprimljena su pisana očitovanja šest članova Turističkog vijeća: Branko Krištofek,
Krešimir Lenić, Dario Kohek, Nikica Katić, Mateja Šoufek i Zlatko Grdić, te usmena potvrda
predsjednika Turističkog vijeća. Članovi su jednoglasno
−
−

Potvrdili zapisnik s 6. sjednice Turističkog vijeća;
donijeli odluku o raspisivanju izbora za predstavnike u Skupštinu TZG Kutine za mandatno
razdoblje 2020-2024.

Članovi Turističkog vijeća, zadaće i održane sjednice od novih imenovanja i izmjene Statuta
Članovi Vijeća za mandatno razdoblje 2020 – 2024. (imenovani 12.11.2020.):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zlatko Babić, GRADONAČELNIK GRADA KUTINE
Mateja Šoufek – TURISTIČKA AGENCIJA TIM TRAVEL KUTINA,
Saša Vugrin – ČAZMATRANS PROMET d.o.o. ČAZMA,
Krešimir Lenić – KOMUNALNI SERVISI KUTINA d.o.o. KUTINA,
Dario Kohek - PENTAGON obrt za trg., ugostit. i usluge KUTINA,
Nikica Katić - KLET ROMIĆ KUTINA,
Ivan Glavica - HOTEL KUTINA,
Melita Žanić – UO DIONIZ i predsjednica Ceha ugostitelja,
Ivica Leskarac - M&I obrt za iznajmljivanje nekretnina i vozila i OPG Leskarac.

Turističko vijeće Zajednice (novi Statut, važeći od 10.10.2020.) :
1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice
2. predlaže Skupštini godišnji program rada Zajednice te izvješće o izvršenju programa rada
3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi Skupštini izvješće o svom radu
4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada
5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice
6. imenuje direktora Zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora Zajednice
7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice
8. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora
9. donosi poslovnik o svom radu
10. donosi opće akte za službu Zajednice
11. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena Statuta
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12. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština
13. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu sa
programom rada
14. donosi opće akte koje ne donosi Skupština
15. zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili
neprihvaćanju navedenog izvješća
16. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su
neposredno i posredno uključena u turistički promet
17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili drugim propisom.
SJEDNICE:
➢ 1. sjednica Turističkog vijeća za mandatno razdoblje 2020 – 2024. održana je elektronskim putem,
sa rokom dostave očitovanja do 16.12.2020. Zaprimljena su pisana očitovanja svih članova
Turističkog vijeća, koji su jednoglasno
−
−
−
−
−
−
−

donijeli Poslovnik o radu Turističkog vijeća;
potvrdili zapisnik sa posljednje (7.) sjednice Turističkog vijeća
utvrdili prijedlog Izmjena i dopuna programa rada i financijskog plana (rebalans) za 2020. godinu
utvrdili prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2021. godinu
donijeli Pravilnik o radu TZG Kutine usklađen s novim Zakonom o turističkim zajednicama i
promicanju hrvatskog turizma
primili na znanje izvješće o provedenim aktivnostima Turističkog ureda
donijeli odluku o Zamolbi Planinarskog društva Yeti iz Kutine

Turističko vijeće ostvarilo je dobru suradnju s gradskom upravom, gradonačelnikom i ustanovama Grada
Kutine.
Predlažem da Turističko vijeće utvrdi ovo Izvješće o radu za 2020. godinu i uputi ga Skupštini s prijedlogom da
ga prihvati.

Klasa: 400-01/21-01/2
Ur.br.: 2176-108-01-21-4
Kutina, 22.3.2021.
Predsjednik Turističke zajednice
Zlatko Babić, dipl.ing
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