
Na temelju Članka 17. Zakona o Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 

turizma (NN 152/08) Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Nedelišće na sjednici 

održanoj 19. veljače 2014. godine donosi 

 

IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA ZA 2013. GODINU 

 

Turističko vijeće je u 2013. godini održalo sedam sjednica na kojima je razmatralo i 

donosilo provedbene odluke, te predlagalo godišnje programske i financijske dokumente i 

izvješća Skupštini. Zapisnici i sva dokumentacija sa sjednica Turističkog vijeća čuva se u 

Turističkom uredu TZO Nedelišće.  

U Izvješću o radu Turističkog vijeća za 2013. godinu ukratko su opisane sve održane 

sjednice prema dnevnom redu i zapisniku: 

1) Izvješće sa 7. sjednice Turističkog vijeća održane 28. veljače 2013. godine  

Vijećnici su na sjednici razmatrali i prihvatili Financijski izvještaj za 2012. godinu. 

Predložena je Odluka o zapošljavanju djelatnika u Turističkom uredu, ali je ista nakon 

rasprave odgođena do trenutka dok se ne ustroji Turistički ured, donesu svi potrebni pravilnici 

za rad ureda i raspiše natječaj za zapošljavanje. Pod razno je raspravljano o revizijskom 

nadzoru HTZ-a i prijavi na natječaje Ministarstva turizma.  

2) Izvješće sa 8. sjednice Turističkog vijeća održane 11. travnja 2013. godine  

Usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice Turističkog vijeća. Usvojeno je Izvješće o 

obavljenom nadzoru TZO Nedelišće te je zaključeno da je potrebno u što kraćem roku 

otkloniti nepravilnosti u poslovanju. Donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za 

zapošljavanje u Turističkom uredu s uvjetima natječaja te je imenovana komisija sastavljena 

od tri vijećnika Turističkog vijeća. Donesena je odluka o usvajanju realizacije Media plana 

TZO Nedelišće u visini odobrenih sredstava. Donesen je zaključak o donaciji LD Fazan za 

sudjelovanje u manifestaciji Dani zahvalnosti za plodove zemlje. 

3) Izvješće sa 9. sjednice Turističkog vijeća održane 13. svibnja 2013. godine  

Vijećnici su usvojili zapisnik sa prethodne sjednice Turističkog vijeća. Tročlana komisija 

za administrativnu obradu pristiglih prijava na natječaj za zapošljavanje je podnijela izvještaj, 

te je na temelju toga izglasana kandidatkinja Vedrana Horvat koja se zapošljava na probni rok 

od tri mjeseca na radno mjesto stručni suradnik u Turističkom uredu TZO Nedelišće. 

Predsjednik se na kraju svog mandata vijećnicima zahvalio na suradnji. 

4) Izvješće sa 10. sjednice Turističkog vijeća održane 19. rujna 2013. godine  

Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice Turističkog vijeća, a novim zapisničarom je 

imenovana stručna suradnica Vedrana Horvat. Vijećnici su usvojili Odluku predsjednika TZO 

Nedelišće Darka Danie o imenovanju zamjenice Ivanke Novak koja je i otvorila sjednicu zbog 

spriječenosti predsjednika. Vijećnicima je podneseno Izvješće o radu TZO Nedelišće od 



ustroja Turističkog ureda za razdoblje 15.05.2013. - 15.09.2013. Usvojen je Financijski 

izvještaj za razdoblje 01.01.2013. – 30.06.2013. Raspravljano je o aktivnostima u 2013. 

godini koje predstoje, a usuglašen je stav da se materijali za sjednice ubuduće šalju 

elektroničkom poštom. Razmatrao se Media plan za 2014. godinu, kao i Kalendar 

manifestacija za 2014. godinu vezano uz koji je vođena detaljna rasprava o svim dosadašnjim 

manifestacijama. Vijećnici su jednoglasno odlučili da do kraja 2013. godine računovodstvene 

poslove vodi gospođa Rajka Srnec. Na sjednici je raspravljano o logotipu TZO Nedelišće i 

Lesingerovoj zbirci. 

5) Izvješće sa 11. sjednice Turističkog vijeća održane 10. listopada 2013. godine  

Prihvaćen je zapisnik s prethodne sjednice Turističkog vijeća uz izmjenu nakon primjedbe 

vijećnika. Usvojeno je Izvršenje proračuna TZO Nedelišće za razdoblje 01.01.2013. -

30.09.2013. Vijeće je nakon rasprave usvojilo prijedlog Godišnjeg program rada i 

financijskog plana za 2014. godinu koji se upućuje Skupštini na donošenje. Pod razno je 

raspravljano o logotipu TZO Nedelišće, planiranju manifestacija Dani zahvalnosti za plodove 

zemlje i Dani starih zanata i obrta te planiranju Martinja.  

6) Izvješće sa 12. sjednice Turističkog vijeća održane 14. studenog 2013. godine  

Na početku sjednice je gost Ivan Goričanec prezentirao vijećnicima potrebu izrade logotipa 

TZO Nedelišće o čemu je vijeće nakon prezentacije intenzivno raspravljalo. Vijećnici su 

zaključili da se raspiše natječaj za izradu logotipa sa zadanim motivima (popevka, cekar i 

tiskara). Nakon toga je usvojen zapisnik s prethodne sjednice Turističkog vijeća s izmjenom 

koja je prihvaćena od strane vijećnika. Donesena je Odluka o produženju Ugovora o radu na 

određeno vrijeme od šest mjeseci za stručnu suradnicu Vedranu Horvat i Odluka o vođenju 

računovodstva za 2014. godinu čime je posao i dalje povjeren gospođi Rajki Srnec. 

Raspravljano je o cjeniku kovačnice u Gornjem Hrašćanu, a donesena je Odluka o naknadi za 

održavanje kovačnice od strane Ivana Horvata. Rezimirane su održane manifestacije Dani 

zahvalnosti za plodove zemlje i Dani starih zanata i obrta i Martinje, kao i završetak projekta 

Putovnica sretnih 13.  

7) Izvješće sa 13. sjednice Turističkog vijeća održane 17. prosinca 2013. godine  

Prihvaćen je zapisnik s prethodne sjednice Turističkog vijeća. Vijećnici su jednoglasno 

donijeli Odluku o cjeniku „Stare kovačnice u Gornjem Hrašćanu“, a prihvaćen je i Kalendar 

manifestacija TZO Nedelišće za 2014. godinu. Usvojeno je Izvršenje proračuna TZO 

Nedelišće za razdoblje 01.01.2013. – 30.11.2013., a prihvaćen je i prijedlog Izmjena i dopuna 

financijskog plana TZO Nedelišće za 2013. godinu. Pod razno su vijećnici raspravljali o 

adventskom sajmu na MESAP-u, uključivanju kovačnice u Cestu tradicije i aktivnostima 

vezanim uz Lesingerovu zbirku.  

 

Predsjednik TZO Nedelišće 

Darko Dania 

U Nedelišću, 19. veljače 2014. 


