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I.UVOD 

 

Sukladno odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08 i 

NN 52/19) i sukladno Statutu TZO Kaštelir-Labinci, Turističko vijeće obvezno je podnijeti na usvajanje 

Skupštini Zajednice izvješće o svome radu najmanje jednom godišnje u formi zasebnog dokumenta. 

Stoga u nastavku slijedi Izvješće o radu Turističkog vijeća TZO Kaštelir-Labinci za razdoblje od 1.sječnja 

do 31.prosinca 2022.godine. 

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Zajednice koje obavlja poslove utvrđene Zakonom o 

turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutom TZO Kaštelir-Labinci, te je za svoj 

rad odgovorno Skupštini turističke zajednice. 

Turističko vijeće turističke zajednice ima sljedeće zadaće: 

• Provodi odluke i zaključke Skupštine turističke zajednice, 

• Predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice, te godišnje 

financijsko izvješće, 

• Podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jedanput godišnje, 

• Upravlja imovinom TZ sukladno ovom Zakonu i Statutu, te sukladno programu rada i 

financijskom planu, 

• Donosi opće akte za stručnu službu TZ, 

• Imenuje direktora turističkog ureda na temelju javnog natječaja, te razrješava direktora 

turističkog ureda, 

• Utvrđuje granice ovlasti za zastupanje TZ i raspolaganje financijskim sredstvima TZ, 

• Daje ovlaštenja za zastupanje TZ u slučaju spriječenosti direktora, 

• Donosi pravilnik o svom radu, obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom TZ. 

Turističko vijeće TZ Kaštelir-Labinci ima predsjednika i osam članova. 

Predsjednik TZ je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća te saziva i predsjeda 

sjednicama turističkog vijeća. 

 

II. OPĆI PODACI 

 

U 2021.godini održano je ukupno četiri (4) sjednice Turističkog vijeća TZO Kaštelir-Labinci. 

Dužnost predsjednika Turističke zajednice i predsjednika Turističkog vijeća u 2021.godini obnašao je 

općinski načelnik Đulijano Petrović. 

U Turističko vijeće na mandatno razdoblje od četiri godine (2020-2024) izabrani su: 

1. Ivana Bakša 

2. Mirela Gašparini 

3. Ester Diklić 

4. Daniel Petrović 

5. Damir Beaković 

6. Alfredo Cossetto 
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7. Marko Bratović 

8. Aldo Krizmanić 

9. Đulijano Petrović , automatizmom kao općinski načelnik, predsjednik TZ-a. 

 

III.SJEDNICE TURISTIČKOG VIJEĆA 

 

Turističko vijeće TZO Kaštelir-Labinci je u izvještajnom periodu održalo ukupno 4 sjednice na kojima su 

u većini prisustvovali svi članovi Turističkog vijeća. Sjednice su održane: 30.lipnja, 14.listopada,   11. 

studenog  i  14.prosinca 2021.godine. 

Na sjednicama su razmatrani, predlagani i usvajani svi dokumenti koji su dani na razmatranje i 

usvajanje Skupštini, te je usvojeno niz drugih dokumenata o radu Turističke zajednice. 

 

2.sjednica Turističkog vijeća – 30.06.2021. 

Mjesto održavanja: vijećnica općine Kaštelir-Labinci 

Trajanje sjednice: 19:00 – 22:00 sati. 

Prisutni članovi: Đulijano Petrović,predsjednik, Ester Diklić, Mirela Gašparini, Ivana Bakša, Alfredo 

Cossetto, Daniel Petrović, Damir Beaković, Aldo Krizmanić 

Odsutni članovi: Marko Bratović 

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red: 

1. Utvrđivanje prijedloga prvih izmjena i dopuna Financijskog plan TZO Kaštelir – Labinci za 2021 . 

godinu 

2. Utvrđivanje prijedloga prvih izmjena i dopuna Programa rada TZO Kaštelir – Labinci za 2021.godinu 

3. Razno 

 

Zaključci sa sjednice: 

Ad 1.) Utvrđuje se i jednoglasno prihvaća prijedlog prvih izmjena i dopuna Financijskog plan TZO 
Kaštelir – Labinci za 2021. godinu, te se upućuje Skupštini na razmatranje i donošenje. 
 
Ad 2.) Utvrđuje se i jednoglasno prihvaća prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa rada TZO Kaštelir 
– Labinci za 2021.godinu, te se upućuje Skupštini na razmatranje i donošenje. 
 
 
3.sjednica Turističkog vijeća – 14.10.2021. 
 
Mjesto održavanja: vijećnica općine Kaštelir-Labinci 

Trajanje sjednice: 17:00 – 18:00 sati. 

Prisutni članovi: Đulijano Petrović,predsjednik, Ester Diklić, Marko Bratović, Ivana Bakša, Alfredo 

Cossetto, Daniel Petrović, Damir Beaković, Aldo Krizmanić 
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Odsutni članovi: Mirela Gašparini 

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red: 

1. Prijedlog za raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda 

TZO Kaštelir- Labinci 

2. Razno 

 

Zaključci sa sjednice: 

Ad1.) Utvrđuje se odluka da se raspisuje  javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice  TZO 

Kaštelir-Labinci na mandat od četiri godine sa punim radnim vremenom prema predloženom 

obliku nacrta. 

Ad2.) Predsjednik  Vijeća informirao je članove Vijeća o obavijesti  Višnje Letice iz kabineta 
ministrice turizma, koju smo dobili 19.09.2021.g. , kako je Kaštelir - Labinci izabran među 3 
kandidata/ sela (općine) koji će predstavljati Republiku Hrvatsku u utrci za oznaku „Najbolja 
turistička sela UNWTO-a“. 

 

4.sjednica Turističkog vijeća – 11.11.2021. 

Mjesto održavanja: vijećnica općine Kaštelir-Labinci 

Trajanje sjednice: 17:30 – 19:00 sati. 

Prisutni članovi: Đulijano Petrović,predsjednik, Ester Diklić, Marko Bratović, Ivana Bakša, , Daniel 

Petrović, Damir Beaković, Mirela Gašparini 

Odsutni članovi: Aldo Krizmanić, Alfredo Cossetto 

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red: 

1. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana, 2. rebalans za 2021.g, 
2. Administrativna provjera i pregled pristiglih prijava za javni natječaj  direktora/ice TZ 
3. Dogovor o terminu razgovora sa kandidatima 
4. Razno 
 
Zaključci sa sjednice: 

Ad1) Prihvaća se prijedlog 2.rebalansa  financijskog plana za 2021. godinu. sa svim izmjenama i 

dopunama prema predloženom obliku nacrta. 

Ad2) Osniva se tročlano  povjerenstvo za izbor u sastavu: 

1. Marko Bratović, predsjednik 

2. Đulijano Petrović, član, 

3. Ester Diklić, član. 
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 Povjerenstvo  će obaviti razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju  formalne uvjete natječaja  

i dati prijedlog kandidata. O predloženom  kandidatu Povjerenstva, na sljedećoj sjednici 

Turističkog Vijeća, odlučit će se glasovanjem članova Vijeća o imenovanju direktora/ice TZO 

Kaštelir-Labinci. 

 

Ad3) Termin razgovora sa izabranim kandidatima članovi povjerenstva  će održati  u roku 15 

dana  od održane današnje sjednice Vijeća – do 26.11.2021.godine. 

Ad4) poziva se članove Vijeća da iznesu svoje mišljenje o dostavljenom prijedlogu Odluke o 

privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u turističkoj sezoni 2022.godini zatraženog 

od predstavničkog tijela Općine. Članovi Vijeća jednoglasno se slažu sa prijedlogom Odluke o 

privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u turističkoj sezoni 2022.g. 

 

5.sjednica Turističkog vijeća - 14.12.2021. 

Mjesto održavanja: vijećnica općine Kaštelir-Labinci 

Trajanje sjednice: 18:00 – 19:30 sati. 

Prisutni članovi: Đulijano Petrović,predsjednik, Ester Diklić, Marko Bratović, Ivana Bakša, , Daniel 

Petrović, Damir Beaković, Aldo Krizmanić 

Odsutni članovi:, Alfredo Cossetto, Mirela Gašparini 

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red: 

1. Usvajanje prijedloga godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2022.godinu 
2. Razno 
 

Zaključci sa sjednice: 

Ad1) Prihvaća se jednoglasno Prijedlog godišnjeg programa rada za 2022.godinu TZ općine Kaštelir-

Labinci i upućuje na usvajanje od strane Skupštine TZO Kaštelir-Labinci. 

Ad2) Općina Kaštelir -Labinci kao jedina hrvatska predstavnica za sudjelovanje u inicijativi najbolja 

turistička sela Svjetske turističke organizacije (UNWTO) ušla je u kategoriju Programa nadogradnje. 

Program nadogradnje koristit će selima koja ne ispunjavaju u potpunosti kriterije za dobivanje 

priznanja. Ova sela će dobiti potporu UNWTO-a i njegovih partnera u poboljšavanju onih elemenata 

koja su identificirana kao nedostaci u procesu evaluacije. Ukupno 174 sela predložilo je 75 država 

članica UNWTO-a za pilot inicijativu 2021.godine.Od njih je 44 proglašeno za najbolja turistička sela, a 

u Program nadogradnje inicijative  još 20 sela. Sva sela ulaze u mrežu najboljih turističkih sela pri 

UNWTO, i sva se ističu svojim prirodnim i kulturnim bogatstvima, te inovativnim djelovanjem i 

predanošću razvoju turizma u skladu s ciljevima održivog razvoja. Ova inicijativa prepoznaje ona sela 

koja su predana tome da turizam postane snažan pokretač njihovog razvoja i dobrobiti. 
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Predsjednik TZ istaknuo je da će se uskoro započeti suradnja s Ministarstvom turizma i sporta RH te 

Svjetskom turističkom organizacijom kako bismo dodatno nadogradili našu ponudu te afirmirali 

Kaštelir-Labince kao izvanredan primjer destinacije ruralnog turizma. Vjerujemo da smo svojom 

prijavom odradili dobru promidžbu. 

 

IV. DOKUMENTACIJA TURISTIČKOG VIJEĆA 

 

Sjednice turističkog vijeća sazivane su sukladno pravilniku o radu Turističkog vijeća. 

Članovima Turističkog vijeća su za sve sjednice Turističkog vijeća poslani pisani pozivi, materijali za 

praćenje i pisani prilozi za pojedine točke dnevnog reda. Sjednice Turističkog vijeća vode se pod brojem 

koji teče za mandatno razdoblje, što je usvojeni standard. 

Na sjednicama Turističkog vijeća usvaja se zapisnik s prethodne sjednice. 

Zapisnici sadrže sve elemente propisane Poslovnikom o radu Turističkog vijeća, te je u zapisnicima 

naveden detaljan sadržaj rasprave za svaku točku dnevnog reda. 

Zapisnici su potpisani od strane predsjednika TZO Kaštelir-Labinci i s pripadajućim pisanim materijalima 

odloženi su i nalaze se u arhivi Zajednice. 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

Turističko vijeće TZO Kaštelir-Labinci tijekom 2021.godine sukladno Zakonu o turističkim zajednicama 

i promicanju hrvatskog turizma i sukladno Statutu TZO Kaštelir-Labinci provodilo je odluke i zaključke 

Skupštine zajednice. 

Turističko vijeće je sukladno zakonskim rokovima i odredbama predložilo Skupštini osnovne smjernice, 

godišnji program rada i financijski plan rada za 2021. godinu, te dvije izmjene i dopune programa rada 

i financijskog rada ( Rebalans I i Rebalans II ). 

Turističko vijeće provodilo je odluke i zaključke Skupštine, te je svrsishodno i racionalno trošilo sredstva 

Zajednice u aktivnostima utvrđenim Programom rada i financijskim planom. Turističko vijeće je tijekom 

izvještajnog razdoblja održalo ukupno četiri sjednice uz odaziv koji je na svim sjednicama omogućavao 

pravovaljano odlučivanje. 

Kako to nalaže Zakon, Turističko vijeće je Skupštini TZO Kaštelir-Labinci podnijelo i godišnji izvještaj o 

izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Zajednice, a razmatrano je i usvojeno izvješće o radu 

Turističkog ureda koje je proslijeđeno Skupštini na usvajanje. 

Svi članovi Turističkog vijeća aktivno su sudjelovali u radu turističke zajednice kroz davanje prijedloga i 

mišljenja o pitanjima iz djelokruga rada Turističke zajednice. Pružali su i punu pomoć  podršku radu 

Turističkog ureda u pripremanju projekata iz Programa rada Turističke zajednice, vodilo je brigu da rad 
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Turističkog ureda bude usmjeren sustavnom poticanju  poboljšavanja uvjeta boravka i sadržaja boravka 

gostiju u destinaciji i promociji turističkog proizvoda destinacije Kaštelir-Labinci. 

Rasprave na sjednicama vijeća vođene su u duhu međusobnog uvažavanja, u pravilu jednoglasnom 

suglasnosti. 

Stručne i tehničke poslove za Turističko vijeće obavljao je ured Turističke zajednice. 

 

 

 

 

U ime predsjednika Turističkog vijeća 

Marijana Diklić 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


