Osnivačka sjednica Skupštine Turističke zajednice Zagrebačke županije za mandatno
razdoblje 2010. - 2014. godine
(utorak, 5. listopada 2010., Zagrebačka županija, dvorana 17, Vukovarska 72/V., Zagreb, 12 sati)

ZAPISNIK

Nazočni:
1. Stjepan Kožić, predsjednik TZ Zagrebačke županije
2. Ivan Gereci, TZG Dugog Sela
3. Martina Milinović, TZG Jastrebarskog
4. Pavao Grom, TZG Samobora
5. Bruno Šelja, TZG Samobora
6. Drago Prahin, TZG Svete Nedelje
7. Damir Halužan, TZG Svete Nedelje
8. Dražen Barišić, TZG Velike Gorice
9. Branimir Zrnčić, TZG Velike Gorice
10. Željko Turk, TZG Zaprešića
11. Krešo Slatković, TZG Zaprešića
12. Gordana Matković, TZO Križ
Vlado Horina, Ružica Rašperić, Sanja Vujić

Za sjednicu je predložen i jednoglasno prihvaćen sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izbor komisije za potvrdu mandata članovima Skupštine
4. Pozdravni govor predsjednika
5. Izvješće Povjerenstva za potvrđivanje mandata
6. Donošenje Statuta turističke zajednice
7. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice
8. Izbor osam članova Turističkog vijeća
9. Izbor dva člana Nadzornog odbora
10. Izbor predstavnika u Sabor HTZ-a
11. Pitanja i prijedlozi
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1. točka: Otvaranje Skupštine
Župan Stjepan Kožić, predsjednik TZ Zagrebačke županije, otvarajući Skupštinu pozdravio
je sve nazočne te rekao kako je prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju
turizma koji je stupio na snagu početkom 2009. obavezno osnivanje županijskih turističkih
zajednica, a temeljem toga i Turističke zajednice Zagrebačke županije.
S. Kožić dao je riječ direktorici TZ Zagrebačke županije Ružici Rašperić.
R. Rašperić je rekla kako se prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju turizma,
kojim se utvrđuju prava i obveze Zajednice, za područje Zagrebačke županije osniva
Turistička zajednica Zagrebačke županije čije su članice turističke zajednice gradova,
općina, mjesta i područja osnovane na području županije. Turistička zajednica Zagrebačke
županije smatra se osnovanom danom stupanja na snagu Statuta, a svojstvo pravne osobe
stječe danom upisa u upisnik Ministarstva turizma.
Zajednica je pravni slijednik Turističke zajednice Zagrebačke županije, upisane u Upisnik
turističkih zajednica Ministarstva turizma dana 12. svibnja 1998. godine, pod upisnim brojem
272, list broj 317, stranica A (klasa: 334-03/98-02/08, ur.br.: 529-02-98-02).
Ured, direktorica i djelatnici ureda će nastaviti s radom kao pravni slijednici Turističke
zajednice Zagrebačke županije.
Zaključak
Zajednica je pravni slijednik Turističke zajednice Zagrebačke županije, upisane u Upisnik
turističkih zajednica Ministarstva turizma dana 12. svibnja 1998. godine, pod upisnim brojem
272, list broj 317, stranica A (klasa: 334-03/98-02/08, ur.br.: 529-02-98-02).
Kao pravni slijednik, turistički ured, direktorica i djelatnici nastavljaju s radom.

2. točka: Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
S. Kožić je predložio da se za zapisničara na osnivačkoj sjednici Skupštine izabere Sanja
Vujić, te za ovjerovitelje zapisnika Branimir Zrnčić i Ružica Rašperić.
Nazočni članovi Skupštine nisu imali primjedbe na prijedlog.

Zaključak
Jednoglasno je donesena odluka da se za zapisničara na osnivačkoj sjednici Skupštine
izabire se Sanja Vujić. Za ovjerovitelje zapisnika izabiru su Branimir Zrnčić i Ružica Rašperić.

3. točka: Izbor Predsjednika i dva člana povjerenstva za potvrdu mandata članova
Skupštine
S. Kožić predlaže direktoricu R. Rašperić kao izvjestitelja o ovoj i sljedećim točkama
dnevnog reda.
R. Rašperić je rekla kako je zadaća Povjerenstva pregled dokumenata o imenovanju
predstavnika u Skupštinu Turističke zajednice Zagrebačke županije za razdoblje 2010. 2014. godine, utvrđivanje broja prisutnih (kvorum) na osnivačkoj skupštini i potvrda mandata
imenovanih članova Skupštine.Nakon pregleda dokumenata Povjerenstvo podnosi izvješće.
Za predsjednika Povjerenstva za potvrdu mandata članova Skupštine predložen je Ivan
Gereci, a za članove povjerenstva Krešo Slatković i Martina Milinović.
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Nazočni članovi Skupštine nisu imali primjedbe na prijedlog.
Zaključak
Jednoglasno je donesena odluka da se za predsjednika Povjerenstva za potvrdu mandata
članova Skupštine izabire se Ivan Gereci. Za članove Povjerenstva izabiru se Krešo
Slatković i Martina Milinović.

4. točka: Pozdravni govor predsjednika
S. Kožić je još je još jednom pozdravio sve nazočne te je rekao kako svi znaju da se cijela
zemlja nalazi u nezavidnoj financijskoj situaciji, no Zagrebačka županija je, osim za rad
Turističke zajednice (700.000,00 kuna), za razvoj turizma u ovoj godini osigurala je (kroz
Upravni odjel za gospodarstvo) više od 3 milijuna kuna, i to milijun kuna za organizaciju
manifestacija, milijun kuna za razvojne projekte u turizmu, dok se rad turističkih agencija
subvencionira s 300.000 kuna, te educiranje djelatnika u turizmu sa 60.000 kuna, a tu je i
suradnja s Upravnim odjelom za poljoprivredu te Regionalnom razvojnom agencijom.
Do sada je Zagrebačka županija kao turistička destinacija znatno napredovala, kako po broju
turista, tako i smještajnih kapaciteta. U razdoblju koje nam slijedi i dalje će cilj biti njegovanje
imidža, identiteta i prepoznatljivosti Zagrebačke županije kao poželjne destinacije kroz
dodatni i „neumorni“ razvoj ruralnog turizma.
Posebno je pohvalio sve djelatnike Turističke zajednice na čelu sa direktoricom Ružicom
Rašperić na iznimno profesionalnom, kvalitetnom i kreativnom radu, te je naglasio da uz
zajedničku suradnju s lokalnim turističkim zajednicama s područja Zagrebačke županije, uz
dodatni trud i rad ne sumnja u ostvarivanje postavljenih ciljeva i zadataka.

5. točka: Izvješće Povjerenstva za potvrdu mandata članova Skupštine
S. Kožić je pozvao predsjednika Povjerenstva za potvrdu mandata članova Skupštine Ivana
Gerecija da pročita izvješće Povjerenstva.
I. Gereci je rekao kako je Povjerenstvo pregledalo odredbe Statuta o imenovanju članova u
Skupštinu, dokument o utvrđivanju učešća pojedine članice u ukupnom prihodu Turističke
zajednice i temeljem toga utvrđen broj predstavnika u Skupštini koji imenuje svaka članica,
kao i odluke o imenovanju predstavnika u Skupštinu. Povjerenstvo je također pregledalo i
liste kojim su prisutni predstavnici potvrdili svoje prisustvo na osnivačkoj Skupštini.
Povjerenstvo za potvrdu mandata članova Skupštine na temelju pregledanih navedenih
dokumenata:
1. Utvrđuje da su predstavnici u Skupštinu Turističke zajednice Zagrebačke županije
imenovani sukladno odredbama Zakona o Turističkim zajednicama, Statuta Turističke
zajednice Zagrebačke županije i udjelu pojedine članice u ukupnom prihodu
Turističke zajednice i time ostvarenog prava na upravljanje Turističkom zajednicom.
2. Povjerenstvo temeljem utvrđenja iz točke 1. potvrđuje mandat izabranim prisutnim
predstavnicima u Skupštini za mandatno razdoblje 2010. - 2014. godine.
3. Povjerenstvo utvrđuje da ovoj osnivačkoj Skupštini prisustvuje 11 (+ predsjednik)
imenovanih predstavnika, što u odnosu na ukupan broj članova Skupštine od 16 čini
dvotrećinsku većinu.
Slijedom iznijetog Skupštini prisustvuje potreban broj predstavnika da može donositi
pravovaljano sve odluke iz predloženog dnevnog reda.
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6. točka: Donošenje Statuta Turističke zajednice
S. Kožić je dao riječ direktorici R. Rašperić.
R. Rašperić je rekla kako je Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(Zakon) stupio na snagu početkom 2009. godine i njime je utvrđena obaveza svih turističkih
zajednica da usklade svoje akte (statute) s odredbama istog.
Ministarstvo turizma RH uputilo je turističkim zajednicama Smjernice u cilju lakše i preciznije
izrade statuta.
Temeljem navedenog izradili smo i uskladili tekst Statuta s odredbama Zakona.
Na usklađeni tekst Statuta pribavili smo prethodnu suglasnost Ministarstva turizma.
Po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva može se provesti postupak donošenja Statuta na
Skupštini Turističke zajednice.
Za donošenje Statuta potrebna je dvotrećinska većina glasova Skupštine.
S. Kožić je slijedom navedenog predložio da Skupština donese odluku o donošenju Statuta
Turističke zajednice Zagrebačke županije na koji je pribavljena prethodna suglasnost
Ministarstva turizma u tekstu koji je priložen.
Nazočni članovi Skupštine nisu imali primjedbe na prijedlog.
Zaključak
Jednoglasno je donesena odluka o donošenju Statuta Turističke zajednice Zagrebačke
županije na koji je pribavljena prethodna suglasnost Ministarstva turizma u tekstu koji je
priložen ovoj odluci.

7. točka: Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice
S. Kožić je rekao kako je, kao i u prethodnoj točki, Zakonom o turističkim zajednicama i
promicanju hrvatskog turizma utvrđena obaveza svih turističkih zajednica da usklade svoje
akte s odredbama istog, pa tako i Poslovnika o radu Skupštine Turističke zajednice.
Temeljem toga predložio je da se donese odluka o donošenju Poslovnika o radu Skupštine
Turističke zajednice.
Nazočni članovi Skupštine nisu imali primjedbe na prijedlog.
Zaključak
Jednoglasno je donesena odluka o donošenju Poslovnika o radu Skupštine Turističke
zajednice.

8. točka: Izbor osam članova Turističkog vijeća
S. Kožić je dao riječ direktorici R. Rašperić.
R. Rašperić je rekla kako je broj članova u Skupštini TZ Zagrebačke županije određen po
udjelu u ukupnom prihodu po gradovima/općinama. Tako Velika Gorica ima 43% i dva člana,
također po dva člana imaju Samobor sa 17%, Sveta Nedelja 13% i Zaprešić 7%, dok po
jednog člana imaju ostali koji imaju ispod 6% udjela u ukupnom prihodu.
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Člankom 26. Statuta određeno da Turističko vijeće Turističke zajednica Zagrebačke županije
ima Predsjednika i deset članova. Predsjednik Turističke Zajednice, a time i predsjednik
Turističkog vijeća je župan Zagrebačke županije.
Istim člankom je također određeno da Skupština Turističke zajednice bira osam članova u
Turističko vijeće iz redova članica Turističke zajednice vodeći računa o teritorijalnoj
zastupljenosti i zastupljenosti djelatnosti iz područja turizma, dok po jednog člana u
Turističko vijeće delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz
redova svojih članova.
S. Kožić je slijedom navedenog predložio da se danas izabere šest članova u Turističko
vijeće jer trećina gradova/općina nije još konstituirala svoje turističke zajednice.

Temeljem navedenog predložio je da Skupština u Turističko vijeće za razdoblje 2010. - 2014.
izabere sljedeće članove:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dražen Barišić, TZG Velike Gorice
Pavao Grom, TZG Samobora
Drago Prahin, TZG Svete Nedelje
Željko Turk, TZG Zaprešića
Ivan Gereci, TZG Dugog Sela
Martina Milinović, TZG Jastrebarskog

Hrvatska Gospodarske komora delegirala je u Turističko vijeće gospodina Zlatana Frohlicha,
a Hrvatska obrtnička komora gospodina Vladu Horinu.
Kako je iz predloženog vidljivo da je kod predlaganja članova Vijeća poštivana, kako
teritorijalna zastupljenost, tako i zastupljenost djelatnosti iz područja turizma, predlažio je da
Skupština temeljem članka 19. alineja 2., a sukladno članku 26. Statuta donese odluku da
sastav Turističkog vijeća za razdoblje 2010. - 2014. čine predsjednik Stjepan Kožić, osam
izabranih predstavnika članica od kojih će na ovoj sjednici biti izabrano šest (Dražen Barišić,
Pavao Grom, Drago Prahin, Željko Turk, Ivan Gereci, Martina Milinović), ostali će biti izabrani
na sljedećoj sjednici Skupštine, i delegirani članovi Hrvatske gospodarske i Hrvatske
obrtničke komore (Zlatan Frohlich i Vlado Horina).
Nazočni članovi Skupštine nisu imali primjedbe na prijedlog.
Zaključak
Jednoglasno je donesena odluka da se članove Turističkog vijeća Turističke zajednice
Zagrebačke županije za razdoblje 2010. -2014. iz redova članica Turističke zajednice izabiru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dražen Barišić, TZG Velike Gorice
Pavao Grom, TZG Samobora
Drago Prahin, TZG Svete Nedelje
Željko Turk, TZG Zaprešića
Ivan Gereci, TZG Dugog Sela
Martina Milinović, TZG Jastrebarskog

Hrvatska Gospodarske komora delegirala je u Turističko vijeće gospodina Zlatana Frohlicha,
a Hrvatska obrtnička komora gospodina Vladu Horinu.
Preostala dva člana bit će izabrana na sljedećoj sjednici Skupštine.
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9. točka: Izbor dva člana Nadzornog odbora
S. Kožić je dao riječ direktorici R. Rašperić.
R. Rašperić je rekla kako je člankom 31. Statuta određeno je da Nadzorni odbor Turističke
zajednice Zagrebačke županije ima tri člana. Istim člankom je također određeno da
Skupština Turističke zajednice bira dva člana u Nadzorni odbor iz redova članica Turističke
zajednice dok jednog člana u Nadzorni odbor delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke
zajednica. Član Nadzornog odbora ne može biti članom tijela Turističke zajednice (Skupštine
i Turističkog vijeća. Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora precizno su utvrđene Zakonom i
Statutom. Za članove Nadzornog odbora valja izabrati osobe koje razumiju poslovanje jer će
moći bolje obavljati nadzornu funkciju.
S. Kožić je temeljem navedenog predložio da Skupština u Nadzorni odbor za razdoblje
2010. - 2014. izabere sljedeće članove: dr.sc. Miru Drljaču, Zračna luka Zagreb i Slavka
Goričkog, Gotes d.o.o., Sv. Ivan Zelina.
Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice delegirat će člana u Nadzorni odbor naknadno,
nakon što se uskladi sa Zakonom.
Nazočni članovi Skupštine nisu imali primjedbe na prijedlog.
Zaključak
Jednoglasno je donesena odluka da se članove Nadzornog odbora Turističke zajednice
Zagrebačke županije za razdoblje 2010. -2014. iz redova članica Turističke zajednice izabiru
dr.sc. Miro Drljača, Zračna luka Zagreb i Slavko Gorički, Gotes d.o.o., Sv. Ivan Zelina, te član
kojeg će delegirati Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice.

10. točka: Izbor predstavnika u Sabor HTZ-a
S. Kožić je dao riječ direktorici R. Rašperić.
R. Rašperić je rekla da prema zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma, članak 55. i članak 56., određuje se da Sabor Hrvatske turističke zajednice čine
predsjednik Hrvatske turističke zajednice te predstavnici turističkih zajednica županija i
Turističke zajednice grada Zagreba. Svaka turistička zajednica županije i Turistička
zajednica grada Zagreba ima po dva predstavnika u Saboru Hrvatske turističke zajednice, te
na svakih 5% udjela u prihodu još po jednog predstavnika.
S. Kožić je temeljem navedenog predložio da Skupština u Sabor Hrvatske turističke
zajednice za razdoblje 2010. - 2014. izabere sljedeće članove mr.sc. Ružicu Rašperić,
direktoricu TZ Zagrebačke županije i Željko Turk, TZG Zaprešića.
Zaključak
Jednoglasno je donesena odluka da se za članove Sabora Hrvatske turističke zajednice za
razdoblje 2010. - 2014. ispred Turističke zajednice Zagrebačke županije izabiru mr.sc.
Ružica Rašperić, direktorica TZ Zagrebačke županije i Željko Turk, TZG Zaprešića.
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10. točka: Pitanja i prijedlozi
S. Kožić je donio odluku da za svog zamjenika imenuje Vladu Horinu, dugogodišnjeg
predsjednika TZ Zagrebačke županije, te sadašnjeg člana Turističkog vijeća (predstavnik
HOK-a).
Ž. Turk je pozdravio sve nazočne, posebno dosadašnjeg predsjednika Vladu Horinu, rekao
je kako se do sada puno radilo na razvoju turizma na području županije, te se nada i vjeruje
da će tako biti i ubuduće i u novom sastavu Skupštine i Turističkog vijeća TZ Zagrebačke
županije.
S. Kožić je zahvalio svima uz želju za buduću uspješnu suradnju.

Sjednica je završila u 13 sati.

U Zagrebu, 5. listopada 2010.

Zapisničar:
Sanja Vujić
Predsjednik:
mr.sc. Stjepan Kožić
Ovjerovitelji:
mr.sc. Ružica Rašperić

Branimir Zrnčić
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