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Temeljem članka 28. Statuta Turističke zajednice Općine Fužine, Turističko 

vijeće podnosi: 

 

IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA ZA 2017. GODINU 

________________________________________________________ 

 

Članovi turističkog vijeća izabrani su na Osnivačkoj sjednici Skupštine Turističke 

zajednice održanoj 7.8.2014. Vijeće djeluje u sastavu: 

Ela Korica 
Snježana Kovačević 
Miljenko Fak 
Andrej Kauzlarić 
Zoran Rački 
Sanja Kauzlarić 
Dražen Starčević 
Sabina Urbanc 

Dužnost predsjednika Turističkog vijeća obnaša načelnik. 

10. sjednicom Turističkog vijeća predsjedavao je g. Marinko Kauzlarić, dok je 11. i 

12. sjednicom predsjedavao novoizabrani načelnik Općine Fužine g. David Bregovac. 

Zadaće Turističkog vijeća prema Statutu Turističke zajednice Općine Fužine 

su sljedeće: 

 provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice, 

 predlaže Skupštini osnovne smjernice, godišnji program rada i financijski 

plan   Zajednice te godišnje financijsko izvješće, 

 podnosi skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje, 

 upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu, te sukladno 

programu rada i financijskom planu, 

 imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda i voditelja podružnice nakon 

provedenog javnog natječaja, 

 zahtijeva i razmatra izvješće direktora Turističkog ureda o njegovom radu i 

radu Turističkog ureda, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili 

neprihvaćanju navedenog izvješća, 

 donosi opće akte za stručnu službu turističke zajednice, 

 odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog 

prostora u skladu s financijskim planom, 

 donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice, 

 utvrđuje prijedlog Statuta, 



 priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština 

Zajednice, 

 donosi Poslovnik Turističkog vijeća, 

 potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i 

fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički 

promet, 

 utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim 

sredstvima Zajednice, 

 daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora, 

 odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga. 

 

U 2017. godini Turističko vijeće ispunilo je svoje zadaće radom na sjednicama. 

Održane su tri sjednice Turističkog vijeća sa sljedećim dnevnim redom: 

 

 

28. ožujka 2017. godine održana je 10. sjednica Turističkog vijeća 

sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Turističkog vijeća održane 8.11.2016. 

2. Izvještaj o radu Turističkog vijeća za 2016. godinu – prijedlog za Skupštinu 

3. Izvještaj Nadzornog odbora za 2016. godinu – prihvaćanje 

4. Izvještaj o radu direktora i Turističkog ureda za 2016. godinu s financijskim 

izvješćem – prijedlog za Skupštinu 

5. Razno  

 

 

 

19. rujna 2017. godine održana je 11. sjednica Turističkog vijeća 

sa sljedećim  dnevnim redom: 

 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice TV održane 28.3.2017. 

2. Informacije o turističkoj godini  siječanj - kolovoz 2017.  

3. Prihvaćanje financijskog izvješća od 1.1. do 30.6. 2017.  s izvještajem 

Nadzornog odbora  

4. Razno 

 



 

 

20. prosinca 2017. godine održana je 12. sjednica Turističkog vijeća 

sa sljedećim dnevnim redom: 

 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice TV održane 19.9.2017. 

2. I. izmjena Financijskog plana za 2017. godinu – prijedlog za Skupštinu 

3. Program rada TZO Fužine za 2018. godinu s financijskim planom – prijedlog 

za Skupštinu 

4. Razno 

 

 

 

 

Za sve sjednice Turističkog vijeća poslani su pozivi članovima, kao i pisani prilozi za 

pojedine točke dnevnog reda.  

Na svim sjednicama bio je prisutan natpolovični broj članova, te su Odluke donešene 

na sjednicama pravovaljane.  

Detaljni sadržaj rasprava za svaku točku dnevnog reda naveden je u Zapisnicima sa 

sjednica, koji su  s pripadajućim materijalima odloženi u dokumentaciji Turističke 

zajednice. 

 

 

                                     Predsjednik: 

                                    David Bregovac 

 

 

      

 


