
 

 

 
 

Franjevački trg 7, 
42000 Varaždin 
Tel: +385 42 210 096 
Fax: +385 42 210 073 
Mail: info@turizam-vzz.hr 
Web: www.turizam-vzz.hr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

  

IZVJEŠĆE O RADU 
 

TURISTIČKOG VIJEĆA 
TURISTIČKE ZAJEDNICE 

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 
 

U 2020. GODINI 
 

Varaždin, ožujak 2021. 

mailto:info@turizam-vzz.hr
http://www.turizam-vzz.hr/


 2 

I. UVOD 

 

Sukladno članku 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne 

novine, broj 152/08.) i članku 26. Statuta TZ Varaždinske županije, Turističko vijeće podnosi 

izvješće o svom radu Skupštini TZ Varaždinske županije. 

 

Izvješće o radu Turističkog vijeća odnosi se na razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca  2020. 

godine. 

 

Opći podaci  

 

Sukladno članku 12. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne 

novine, broj 152/08.) TZ Varaždinske županije održala je osnivačku Skupštinu 8. studenog 2010. 

na kojoj je donesen Statut Zajednice uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma (Klasa: 334-

03/10-03/103, Ur. br. 529-05-10-05 od 1. rujna 2010.). 

 

Statut TZ Varaždinske županije objavljen je u Narodnim novinama broj 130 od 22. studenog 2010. 

godine. TZ Varaždinske županije je sukladno članku 12. Zakona u roku od 15 dana od dana 

stupanja na snagu Statuta Zajednice podnijela zahtjev za upis TZ Varaždinske županije u upisnik 

turističkih zajednica pri Ministarstvu turizma, te je Ministarstvo izdalo potvrdu o upisu pod upisnim 

brojem 153, 08. lipnja 2012.  

 

Na osnivačkoj skupštini 8. studenoga 2010. izabrano je Turističko vijeće na mandatno razdoblje 

od četiri godine, studeni 2010. -studeni  2014. godine, a  čine ga predsjednik Turističke zajednice 

i deset članova, od kojih osam članova bira Skupština Turističke zajednice, a po jednog člana 

delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.  

 

Dana 02. prosinca 2014. godine održana je reizborna sjednica Skupština TZ Varaždinske županije 

na kojoj su potvrđeni mandati novom sazivu Turističkog vijeća na iduće četiri godine – prosinac 

2014. do prosinac 2018. 

 

Dana 19. prosinca 2018. godine održana je reizborna sjednica Skupština TZ Varaždinske županije 

na kojoj su potvrđeni mandati novom sazivu Turističkog vijeća za razdoblje od 2018. do 2022. 

godine 

 

Krajem 2019. godine usvojen je novi paket zakona o turizmu, te je sukladno odredbama novog 

Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19) 1. rujna 2020. 

usvojen novi Statut TZ Varaždinske županije. 20. studenog 2020. godine održana je 

konstituirajuća sjednica Skupštine TZ Varaždinske županije na kojoj su izabrana nova tijela na 

mandatno razdoblje od 2020. do 2024. godine. 

       

Župan Varaždinske županije predsjednik je Turističke zajednice i predsjednik Turističkog vijeća. 

Sukladno odredbama novog Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 

prema kojima župan može odrediti predsjednika iz redova članova turističke zajednice, za 

predsjednika je imenovan g. Željko Bedeković. 

 

Nadležnosti Turističkog vijeća određene su člankom 21. Statuta Turističke zajednice (NN 104/20). 

Turističko vijeće za svoj rad odgovorno je Skupštini Turističke zajednice. 

 

Poslovnikom o radu Turističkog vijeća određuje se način rada i odlučivanja Turističkog vijeća, 

prava i dužnosti predsjednika i članova Turističkog vijeća, sazivanje sjednica, tijek sjednica, 

formiranje pomoćnih tijela Turističkog vijeća, kao i ostala pitanja u svezi rada i djelovanja 

Turističkog vijeća u izvršavanju zadaća u skladu sa Zakonom o Turističkim zajednicama i 

promicanju hrvatskog turizma, Statutom i drugim aktima Turističke zajednice.  
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II. TURISTIČKO VIJEĆE – saziv 2018.-2022. 

 

Natalija Martinčević (zamjenica predsjednika), Snježana Marciuš, Ljiljana Androić, Vjekoslav 

Mintas, Damir Mihalić, Nevenka Borovec Kihas, Boris Crnković, Dario Držaić, Dražen Perši, Darko 

Molnar, Snježana Jakopović 

 

8. redovna sjednica Turističkog vijeća (ELEKTRONSKA) 

 

Nastavno na Odluku ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID19, te sukladno 

donesenim mjerama sprečavanja širenja zaraze spomenute bolesti, Ministarstvo turizma 16. 

ožujka 2020. godine donijelo je naputak od održavanju sjednica skupštine i turističkih vijeća 

turističkih zajednica elektronskim putem.  

 

Sukladno gore navedenim mjerama, TZ Varaždinske županije je 24. ožujka poslala članovima 

Vijeća sve potrebne materijale za održavanje 8. sjednice Turističkog vijeća prema sljedećim 

točkama dnevnoga reda: 

 

Predloženi dnevni red: 

 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 

2. Izvještaj o radu Turističkog vijeća za 2019. godinu 

3. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj za 2019. godinu sa Izvješćem direktora 

4. Izvještaj Nadzornog odbora za 2019. godinu 

5. Prihvaćanje dopune Programa rada za 2020. – projekt Agroturizam s pričom 

6. Ostalo 

 

  

Rok za raspravu po točkama te njihovo prihvaćanje bio je 30. ožujka 2020. godine, a od 10 

članova Vijeća, elektronskoj sjednici odazvalo se sljedećih 9 članova: DAMIR MIHALIĆ, 

SNJEŽANA JAKOPOVIĆ, NEVENKA BOROVEC KIHAS, BORIS CRNKOVIĆ, LJILJANA ANDROIĆ, 

SNJEŽANA MARCIUŠ, VJEKOSLAV MINTAS, DARKO MOLNAR I DRAŽEN PERŠI 

 

Sjednici se nije odazvao jedan član, g. Dario Držaić, koji je nedavnim napuštanjem radnog 

mjesta u Hotelu Trakošćan izgubio pravo članstva u tijelima turističke zajednice, te se trenutno 

čeka njegova zamjena. 

 

Svi ranije navedeni članovi koji su se odazvali sjednici, elektronskim putem su se jednoglasno 

izjasnili o prihvaćanju svih izvješća po točkama dnevnog reda, te je prihvaćena i dopuna 

Programa rada za 2020. godinu, a radi se o projektu Agroturizam s pričom. Obzirom da se radi 

o natpolovičnoj većini članova, prihvaćanje svih predmetnih izvješća i donošenje Odluke je 

pravovaljano, a poslani glasovi priloženi su uz zapisnik u arhivu TU. 

 

 

9. redovna sjednica Turističkog vijeća (ELEKTRONSKA)  

 

Nastavno na Odluku ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID19, te sukladno 

donesenim mjerama sprečavanja širenja zaraze spomenute bolesti, Ministarstvo turizma 16. 

ožujka 2020. godine donijelo je naputak od održavanju sjednica skupštine i turističkih vijeća 

turističkih zajednica elektronskim putem. 

 

Sukladno gore navedenim mjerama, TZ Varaždinske županije 25. travnja poslala je članovima 

Vijeća sve potrebne materijale za održavanje 9. sjednice Turističkog vijeća prema sljedećim 

točkama dnevnoga reda: 
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Predloženi dnevni red: 

 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 

2. Prijedlog mjera i aktivnosti TZ u okolnostima izazvanim pandemijom COVID – 19 

3. Prihvaćanje Odluke o smanjenju koeficijenta za obračun plaća zaposlenika TU 

4. Prihvaćanje Odluke o preseljenju ureda TZ 

5. Ostala pitanja 

 

  

Rok za raspravu po točkama te njihovo prihvaćanje bio je 30. travnja 2020. godine, a od 10 

članova Vijeća, elektronskoj sjednici odazvalo se sljedećih 9 članova: DAMIR MIHALIĆ, 

SNJEŽANA JAKOPOVIĆ, NEVENKA BOROVEC KIHAS, BORIS CRNKOVIĆ, LJILJANA ANDROIĆ, 

SNJEŽANA MARCIUŠ, VJEKOSLAV MINTAS, DARKO MOLNAR I DRAŽEN PERŠI 

 

Sjednici se nije odazvao jedan član, g. Dario Držaić, koji je nedavnim napuštanjem radnog 

mjesta u Hotelu Trakošćan izgubio pravo članstva u tijelima turističke zajednice, te se trenutno 

čeka njegova zamjena. 

 

Svi ranije navedeni članovi koji su se odazvali sjednici, elektronskim putem su jednoglasno 

prihvatili prijedloge po točkama dnevnog reda, pa je tako prihvaćena Odluka o smanjenju 

koeficijenta za obračun plaća zaposlenika TU i Odluke o preseljenju ureda TZ. Obzirom da se 

radi o natpolovičnoj većini članova, prihvaćanje svih predmetnih izvješća i donošenje Odluke 

je pravovaljano, a poslani glasovi priloženi su uz zapisnik u arhivu TU. 

 

 

10. redovna sjednica Turističkog vijeća (ELEKTRONSKA) 

 

Nastavno na Odluku ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID19, te sukladno 

donesenim mjerama sprečavanja širenja zaraze spomenute bolesti, Ministarstvo turizma 16. 

ožujka 2020. godine donijelo je naputak od održavanju sjednica skupštine i turističkih vijeća 

turističkih zajednica elektronskim putem. 

 

Sukladno gore navedenim mjerama, TZ Varaždinske županije 4. lipnja poslala je članovima 

Vijeća sve potrebne materijale za održavanje 10. sjednice Turističkog vijeća prema sljedećim 

točkama dnevnoga reda: 

  

Predloženi dnevni red: 

 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu 

3. Prijedlog novog Statuta TZ Varaždinske županije 

4. Ostalo 

 

  

Rok za raspravu po točkama te njihovo prihvaćanje bio je 12. lipanj 2020. godine, a od 10 

članova Vijeća, elektronskoj sjednici odazvalo se sljedećih 8 članova: DAMIR MIHALIĆ, 

SNJEŽANA JAKOPOVIĆ, NEVENKA BOROVEC KIHAS, BORIS CRNKOVIĆ, SNJEŽANA MARCIUŠ, 

VJEKOSLAV MINTAS, DARKO MOLNAR I DRAŽEN PERŠI 

 

Sjednici se nisu odazvala dva člana, gđa. Ljiljana Androić, te g. Dario Držaić, koji je nedavnim 

napuštanjem radnog mjesta u Hotelu Trakošćan izgubio pravo članstva u tijelima turističke 

zajednice, te se trenutno čeka njegova zamjena. 

 

Svi ranije navedeni članovi koji su se odazvali sjednici, elektronskim putem su jednoglasno 

prihvatili prijedloge po točkama dnevnog reda, pa je tako prihvaćen Prijedlog izmjena i dopuna 
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Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu i Prijedlog novog Statuta TZ Varaždinske 

županije. Obzirom da se radi o natpolovičnoj većini članova, prihvaćanje svih predmetnih 

izvješća i donošenje Odluke je pravovaljano, a poslani glasovi priloženi su uz zapisnik u arhivu 

TU. 

 

 

11. redovna sjednica Turističkog vijeća (ELEKTRONSKA)  

 

Nastavno na Odluku ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID19, te sukladno 

donesenim mjerama sprečavanja širenja zaraze spomenute bolesti, Ministarstvo turizma 16. 

ožujka 2020. godine donijelo je naputak od održavanju sjednica skupštine i turističkih vijeća 

turističkih zajednica elektronskim putem. 

 

Sukladno gore navedenim mjerama, TZ Varaždinske županije 5. listopada poslala je članovima 

Vijeća sve potrebne materijale za održavanje 11. sjednice Turističkog vijeća prema sljedećim 

točkama dnevnoga reda: 

 

Predloženi dnevni red: 

 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 

2. Prijedlog Izvješća o radu i financijskog izvješća za prvih 6. mjeseci 2020. godine 

3. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora novih tijela TZ Varaždinske županije 

4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka nabave za snimanje turističkog filma i 

izradu novog loga TZ Varaždinske županije 

5. Ostalo 

 

  

Rok za raspravu po točkama te njihovo prihvaćanje bio je 13. listopad 2020. godine, a od 10 

članova Vijeća, elektronskoj sjednici odazvalo se sljedećih 7 članova: DAMIR MIHALIĆ, 

NEVENKA BOROVEC KIHAS, BORIS CRNKOVIĆ, LJILJANA ANDROIĆ, VJEKOSLAV MINTAS, DARKO 

MOLNAR I DRAŽEN PERŠI 

 

Sjednici se nisu odazvala tri člana, gđa. Snježana Marciuš, gđa. Snježana Mikulčić Jakopović, 

te g. Dario Držaić, koji je nedavnim napuštanjem radnog mjesta u Hotelu Trakošćan izgubio 

pravo članstva u tijelima turističke zajednice, te se trenutno čeka njegova zamjena. 

 

Svi ranije navedeni članovi koji su se odazvali sjednici, elektronskim putem su jednoglasno 

prihvatili prijedloge po točkama dnevnog reda, pa je tako prihvaćen Prijedlog Izvješća o radu 

i financijskog izvješća za prvih 6. mjeseci 2020. godine, a donesena je Odluka o raspisivanju 

izbora novih tijela TZ Varaždinske županije i  Odluka o pokretanju postupka nabave za snimanje 

turističkog filma i izradu novog loga TZ Varaždinske županije. Obzirom da se radi o natpolovičnoj 

većini članova, prihvaćanje svih predmetnih izvješća i donošenje Odluke je pravovaljano, a 

poslani glasovi priloženi su uz zapisnik u arhivu TU. 
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TURISTIČKO VIJEĆE – saziv 2020.-2024. 

 

Željko Bedeković (predsjednik), Snježana Štiber (HGK), Mario Milak (HOK), Damir Mihalić, 

Predrag Ciglar, Tihomir Golub, Snježana Jakopović, Nevenka Borovec Kihas, Boris Crnković, 

Dražen Perši, Milorad Stanić 

 

1. redovna sjednica Turističkog vijeća – novi saziv (ELEKTRONSKI) 

 

Obzirom na izvanrednu situaciju uzrokovanu epidemijom virusa COVID19, te sukladno naputku 

Ministarstva turizma i sporta od održavanju sjednica skupštine i turističkih vijeća turističkih 

zajednica elektronskim putem, predmetna 1. sjednica Turističkog vijeća održana je putem 

Zoom platforme. 

 

( 27. studeni 2020. godine, Zoom platforma, trajanje sjednice: 10:00 do 10:55 sati; nazočni su bili 

Željko Bedeković (predsjednik), Snježana Štiber (HGK), Mario Milak (HOK), Damir Mihalić, 

Predrag Ciglar, Tihomir Golub, Snježana Jakopović; Izjasnili se putem maila: Nevenka Borovec 

Kihas, Boris Crnković, Dražen Perši, Milorad Stanić 

 

Predloženi dnevni red: 

 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 

2. Prijedlog Poslovnika o radu Turističkog vijeća 

3. Donošenje Odluke o naknadi članovima Turističkog vijeća 

4. Prijedlog rebalansa Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu 

5. Prijedlog Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za TZ Varaždinske županije 

6. Prijedlog Pravilnika o radu TZ Varaždinske županije 

7. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda TZ Varaždinske županije 

8. Donošenje Odluke o projektnom udruživanju TZŽ Varaždinske. TZŽ Međimurske i TZŽ 

Krapinsko-zagorske na projektu „100 dvoraca Sjeverne Hrvatske“ 

9. Ostalo 

 

 

Na sjednici se raspravljalo o svim točkama, te su jednoglasno usvojeni sljedeći dokumenti: 

 

Prihvaćen je zapisnik sa 11. sjednice Vijeća, te su usvojeni Prijedlog Poslovnika o radu Turističkog 

vijeća, Prijedlog rebalansa Programa rada i financijskog plana za 2020. godinu, Prijedlog 

Pravilnika o provedbi jednostavne nabave za TZ Varaždinske županije, Prijedlog Pravilnika o 

radu TZ Varaždinske županije i Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda TZ 

Varaždinske županije. Također je donesena Odluka o naknadi članovima Turističkog vijeća i 

Odluka o projektnom udruživanju TZŽ Varaždinske. TZŽ Međimurske i TZŽ Krapinsko-zagorske na 

projektu „100 dvoraca Sjeverne Hrvatske“. 

 

2. redovna sjednica Turističkog vijeća – novi saziv (ELEKTRONSKI) 

 

Obzirom na izvanrednu situaciju uzrokovanu epidemijom virusa COVID19, te sukladno naputku 

Ministarstva turizma i sporta od održavanju sjednica skupštine i turističkih vijeća turističkih 

zajednica elektronskim putem, predmetna 2. sjednica Turističkog vijeća održana je putem 

Zoom platforme. 

 

( 7. prosinca 2020. godine, Zoom platforma, trajanje sjednice: 10:00 do 10:40 sati; nazočni su bili 

Željko Bedeković (predsjednik), Snježana Štiber (HGK), Mario Milak (HOK), Damir Mihalić, 

Predrag Ciglar, Milorad Stanić, Snježana Jakopović, Boris Crnković; Izjasnili se putem maila: 

Dražen Perši, Tihomir Golub; Odsutni: Nevenka Borovec Kihas 
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Predsjednik Turističkog vijeća 

TZ Varaždinske županije 

 

Željko Bedeković 

Predloženi dnevni red: 

 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, 

2. Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2021. godinu 

3. Ostalo 

 

Na sjednici se raspravljalo o svim točkama, te su jednoglasno usvojeni sljedeći dokumenti: 

 

Prihvaćen je zapisnik sa 1. sjednice Vijeća, te je usvojeni Prijedlog Programa rada i financijskog 

plana za 2021. godinu. 

 

 

IV. ZAKLJUČAK 

 

U 2020. godini godine održano je šest sjednica Turističkog vijeća TZ Varaždinske županije. Članovi 

Turističkog vijeća u mandatu do prosinca 2024. godine izabrani su na konstituirajućoj Skupštini 

TZ Varaždinske županije održanoj 20. studenog 2020. godine. 

 

Sjednice Turističkog vijeća sazivane su sukladno Pravilniku o radu Turističkog vijeća. Uz poziv za 

sjednice dostavljeni su odgovarajući pisani materijali. Zapisnici sa sjednice sadrže sve elemente 

propisane Pravilnikom o radu Turističkog vijeća. Zapisnici, kao i odluke sa sjednica sa svim 

pripadajućim pisanim materijalima nalaze se u arhivi Zajednice. 

 

 
U Varaždinu, 30. ožujka 2021.    

 

    

 

 


