
IZVJEŠĆE O RADU UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŽMINJ

ZA 2019. GODINU

Žminj, veljača 2020.
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Program rada Turističke zajednice općine Žminj za 2019. godinu usklađen je s

osnovnim smjernicama i postavkama operativnog plana razvoja turizma RH.

Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke 60,91%, Austrije 6,15%, Ujedinjena

kraljevina 5,60%, Nizozemske 3,82%, Belgije 3,80%, Hrvatska 2,39%, Poljska 2,10%,

Italije 1,68 % i ostale.

STATISTIČKI POKAZATELJI ZA RAZDOBLJE

Broj 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

dolasci 3.168 3.902 3.911 4.580 5.342 6.666 8.108 8.864 9.856

noćenja 30.931 37.118 38.959 42.813 50.938 61.525 71.878 80.617 85.182

Prema članku 49. Statuta Turističke zajednice općine Žminj Turistički ured obavlja

osobito ove poslove:

 provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

 obavlja stručne i administrativne poslove u svezi izvršavanja odluka i

zaključaka tijela Zajednice,

 obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove u svezi priprema sjednica

tijela Zajednice,

 proučava pitanja iz područja zadaća Zajednice, te izrađuje analize, informacije

i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

 daje tijelima Zajednice i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima

iz djelokruga Zajednice,

 obavlja turističko-informativne poslove,

 vodi evidencije i statističke podatke utvrđene zakonom i drugim propisima,

 obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.



3

I. ADMINISTRATIVNI MARKETING

Turistički ured općine Žminj organizira izvršenje programa rada, ispunjavanje

zakonskih obveza te obavlja stručne i administrativne poslove.

Turističku zajednicu općine Žminj zastupa predsjednik Turističke zajednice sukladno

članku 55. Statuta Turističke zajednice općine Žminj.

Djelatnica ureda svakodnevno je provodila zadatke utvrđene Statutom Zajednice,

stručne i administrativne poslove, prikupljala, obrađivala i davala informacije u cilju

poticanja i promidžbe turizma na području Turističke zajednice Općine Žminj,

prikupljala informacije o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i

inozemstvu od značaja za turizam Turističke zajednice Općine Žminj, informirala o

znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i sl. Radila

na kreiranju novih i promociji turističkog proizvoda s područja Turističke zajednice

Općine Žminj.

Svakodnevno je komunicirala i surađivala s institucijama javnog i privatnog sektora,

privatnim iznajmljivačima, udrugama, turističkim zajednicama, Ministarstvom

turizma, Turističkom zajednicom Istarske županije, lokalnim turističkim zajednicama,

Carinskom upravom, Poreznom upravom, Hrvatskom gospodarskom komorom,

graničnom policijom te ostalim subjektima uključenima u rad turističke zajednice.

II. RAD TIJELA TZO ŽMINJ

Ured TZO Žminj u navedenom je razdoblju koordinirao, organizirao i pripremao

dokumentaciju za potrebe tijela zajednice kako u nastavku navedeno:
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Tri (3) Sjednice Skupštine TZO Žminj

1/19 sjednica Skupštine TZO Žminj održana je 21. ožujka 2019. - Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 3/2018 Sjednice Skupštine Turističke zajednice Općine

Žminj

2. Izvješće nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Žminj o izvršenom nadzoru

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018.godine.

3. Izvješće o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Žminj za 2018.

godinu

4. Izvješće o radu ureda Turističke zajednice općine Žminj i Financijsko izvješće za

2018 .godinu

5. Razno

2/19 sjednica Skupštine TZO Žminj održana je 28. svibnja 2019. - Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 1/2019 Sjednice Skupštine Turističke zajednice Općine

Žminj

2. Strategija razvoja turizma područja turističkih zajednica Središnje Istre, Motovuna i

žminja 2018. -2025.

3. Razno

3/19 sjednica Skupštine TZO Žminj održana je 23. prosinca 2019. - Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 2/2019 Sjednice Skupštine Turističke zajednice Općine

Žminj

2. Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Žminj o izvršenom

nadzoru za razdoblje od 01. 1. do 30. 6. 2019. godine.

3. Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2019. (rebalans)

4. Program rada s financijskim planom za 2020. godinu

3. Razno
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Pet (5) sjednica Turističkog vijeća TZO Žminj

1/19 Sjednica Turističkog vijeća TZO Žminj održana je 28. veljače 2019. -

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 5/18 Sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice

Općine Žminj

2. Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Žminj o izvršenom nadzoru

za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018.godine.

3. Izvješće o radu Turističkog ureda za 2018. i financijsko izvješće.

4. Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2018.

5. Strategija razvoja turizma područja turističkih zajednica Središnje Istre, Motovuna i

Žminja.

6. Razno

2/19 Sjednica Turističkog vijeća TZO Žminj održana je 6. svibnja 2019. -

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 1/19 Sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice

Općine Žminj

2. Strategija razvoja turizma područja turističkih zajednica Središnje Istre, Motovuna i

žminja 2018. -2025. (izmjene)

3. Razno

3/19 Sjednica Turističkog vijeća TZO Žminj održana 1. listopada 2019. - Dnevni

red:

1. Zapisnik s 2-2019 sjednice Turističkog vijeća TZO Žminj održane 6. 05. 2019.

2. Izvještaj Nadzornog odbora o financijskom poslovanju i izvršenju Programa rada

od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019.

3. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora/direktorice TZO Žminj

4. Odluka o imenovanju natječajne komisije koja Vijeću podnosi prijedlog kandidata

5. Odluka Istarske županije o visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe

6. Glasovanje o suglasnosti Vijeća vezano za suradnju s IRT-om (Istarskom

razvojnom turističkom agencijom)
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7. Prijedlozi za Program rada 2020.

8. Razno

4/19 Sjednica Turističkog vijeća TZO Žminj održana je 30. listopada 2019. -

Dnevni red:

1. Zapisnik s 3-2019 sjednice Turističkog vijeća TZO Žminj održane 1. 10. 2019.

2. Prijedlog Programa rada i financijskog plana za 2020.

3. Mišljenje Vijeća o visini turističke pristojbe za 2021. godinu

4. Razno

5/19 Sjednica Turističkog vijeća TZO Žminj održana je 12. prosinca 2019. -

Dnevni red:

1. Zapisnik s 4-2019 sjednice Turističkog vijeća TZO Žminj održane 30. 10. 2019.

2. Natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice TZO Žminj

3. Odluka o imenovanju natječajne komisije koja Vijeću podnosi prijedlog kandidata

4. Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2019. godinu

5. Suradnja s IRT-om (Istarskom razvojnom turističkom agencijom), prezentacija

6. Smjernice Ministarstva turizma vezane uz izradu Statuta

7. Program korištenja sredstava transfera boravišne pristojbe u 2020.

8. Razno

Dvije (2) sjednice Nadzornog odbora TZO Žminj

1/19 sjednica Nadzornog odbora TZO Žminj održana je 20. veljače 2019. -

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice NO TZO Žminj 2/2018.,

2. Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Žminj o izvršenom

nadzoru za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018.godine

3. Izvješću o radu ureda TZO Žminj za 2018. godinu

4. Razno.
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2/19 sjednica Nadzornog odbora TZO Žminj održana je 31. srpnja 2019. -

Dnevni red:

1. Zapisnik sa sjednice 1/2019 Nadzornog odbora TZO Žminj

2. Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Žminj o izvršenom

nadzoru za prvo polugodište 2019. godine.

3. Razno

III. DIZAJN VRIJEDNOSTI

U 2019. realizirano je nekoliko manifestacija na kojima je TZO Žminj bio

suorganizator ili organizator. Sve manifestacije su od velikog značaja za domaće i

strane posjetitelje.

Organizacija predavanja i edukacija:

Manifestacije u organizaciji TZ-a: Istrijanske pinci pod čerepnjon na ugnjišće,

Armonike Zad kaštela, Free Guided tours, Discover green Istria by bike, Žminjska

štuorija, Utrka Žminj teče(ka), Izložba kaktusa i sukulenata, Izložba kućnih božićnih

jaslica, uprizorenje živih jaslica

- Suorganizator: Festival Istarske pašte i Craft beer festival, Filmovi Zad kaštela,

Čakavski sabor, Dan Općine, Bartulja, Štrigariji po Žminjskeh križinah, Advent u

Žminju

Pokrenuta je izrada nove web stranice TZO Žminj, te dogovori za sudjelovanje na

sajmu turizma u Ljubljani zajednički sa poduzetnicima iz Općine Barban.

Edukacije i prezentacije za iznajmljivače:

- predavanje u Svetvinčentu u suradnji sa susjednim turističkim zajednicama 13.

veljače 2019. godine, predavači; Marinela Dropulić Ružić i Nedo Pinezić

-22. veljače 2019. panel rasprava u sklopu manifestacije Dani meda u Pazinu -

Izvorna Istra (predstavljanje Strategije razvoja turizma područja turističkih zajednica

Središnje Istre, Motovuna i Žminja 2018 - 2025 (Pazin)

- 5. studeni 2019. Adriagate - prezentacija za iznajmljivače “kako do uspješne

sezone”
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Ured TZO Žminj kandidirao je sljedeće projekte:

Red

Br.

Naziv projekta Odobreno

/ neodobreno

Potraživano Datum

kandidature

1. TZ Istarske

županije

Pomoć

nerazvijenim

turističkim

zajednicama na

nerazvijenom

području

10.000,00 kn 10.000,00 7.5.2019

2. UO za

poljoprivredu

Istrijanske pinci

pod čerepnjon

naugnjišće

15.000,00 kn 15.000,00 kn 18.3.2019.

3. UO za turizam Istrijanske pinci

pod čerepnjon

na ugnjišće

5.000,00 kn 10.4.2019.

Za Zlatnu kozu, nagradu Turističke zajednice Istarske županije, TZ Općine Žminj

kandidirala je: Smještajni objekat Cassa Matiki i Pina Kuhara
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Organizirane manifestacije na području Općine Žminj:

2. ožujka 2019. Compressport IstraTrek

3.ožujka 2019. Žminjski mačkari,

14. 04. 2019. Istrijanske pinci pod čerepnjon na ugnjišće, (Paladnjaki)

24. i 25. svibnja 50. Sabor čakavskog pjesništva,

14. i 15. lipnja Žminj Craft beer festival,

6. i 7. srpnja 2019. Istarski festival pašte,

13. srpnja 2019. Armonike Zad kaštela,

svaki drugi petak, srpanj i kolovozLjetno kino Zad kaštela

srijedom u 10:00 h, srpanj, kolovoz, rujan Žminjska štuorija

Srijedom svibanj - rujan Discover green Istria by bike

Srpanj - rujan Dani otvorenih vrata Mljekare Latus (degustacije po promotivnoj cijeni;

srijedom i petkom od 9:00 do 14:00 h)

Srpanj - rujan Mali žminjski samanj u kuli (sajam autohtonih proizvoda i

suvenira, srijedom od 9:00 do 13:00 h,

29. kolovoza 2019. biciklijada,

31. kolovoza 2019. utrka Žminj teče(ka)

31. kolovoza 2019. Bartulja

29. rujna 2019. Dan Općine Žminj

29. rujna 2019. Bodljikavi dani u Žminju (izložba kaktusa)

27. listopada 2019. Štrigariji po žminjskeh križinah

6.listopada 2019. Izložba kućnih božićnij jaslica u kuli i žive jaslice

14.04.2019. ISTRIJANSKE PINCE POD ČEREPNJON NA UGNJIŠĆE

Opis: Manifestacija posvećena pinci – tradicijskom istarskom uskršnjem kolaču. Ova

manifestacija podsjetit će nas na ne tako davna vremena kada je običaj pečenja pince

imao veliku važnost prigodom slavljenja Uskrsa. Iako je još uvijek neizostavan dio

uskršnjeg objeda, sve su rjeđa domaćinstva u kojima se peče domaća pinca. Svi
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posjetitelji moći će vidjeti što se jelo za Uskrs (uskrsni doručak). Vrijedne domaćice

iz cijele Istre izložit će svoje pince i uskrsne kolače koji se mogu degustirati. Kraj

ognjišća domaćice će pokazati kako se nekad mijesila i pekla pinca, a podijelit će i

svoje recepte za pincu.

Program:

- izložba tradicionalnih uskršnjih kolača

- izbor nabolje pince, uskršnjeg kolača, najljepše oslikanog uskrsnog jaja

- radionica „Kako umijesiti i ispeći istrijansku pincu na ognjišću“

- Turnir u pičenju jaja (nagrada: špaleta)

- prodajni kutak: vino, suhomesnati proizvodi, pince, uskršnji tradicionalni

kolači, maslinovo ulje, uskršnji luk, ukrasi

- ispekla se pinca teška čak 36 kg

- domaća muzika, kulturno umjetnički program (Folklorno društvo Cere,

Osnovna škola Vladimira Gortana, Dječji vrtić Rapčići, Marija i Milan

Kranjčić, Žminjske mažoretkinje)

Vrijeme trajanja: 14,00 -21,00 h

Mjesto: Agroturizam Paladnjaki, Paladnjaki / Žminj

24.-25.5.2018. 50. SABOR ČAKAVSKOG PJESNIŠTVA

Podizanje zastave Čakavskog sabora, natjecanje recitatora radionice za mentore i

učenike sudionike, izložba u žminjskoj kuli.

14. - 15.6. 2019. .BEER CRAFT FESTIVAL ŽMINJ, SPOD KAŠTELA

Festival piva, održan dva dana u Žminju spod kaštela.

Vrhunski craft pivari s područja Istre i Hrvatske predstavilo je svoja craft piva i

prikazalo kuhanje piva u kućnoj radinosti (homebrewing). .

6. - 07.07.2019. ISTARSKI FESTIVAL PAŠTE

Opis: na specifičnom prostoru iza stare Crkve svetog Mihovila održat će se Festival

koji će spojiti tradicionalno i suvremeno u istarskoj kuhinji,a veže se uz pašte te sve

ono što se dobro sljubljuje s paštom. Pod starim kestenima, na rustikalnim štandovima

i prigodno uređenom kuhinjom te ugodnim ambijentom osvijetljenim lampionima i
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svijećama, dođite i uživajte, degustirajte i kupite, pašte, umake, sireve, začine i ostale

proizvode.

Program od 18,00 – 24,00 h :

- Gastro show,

- radionice izrade domaće pašte ( makaruni, fuži, štruclji),

- dječje radionice izrade pašte

- Šetimana od pašte u ugostiteljskim objektima Žminjštine

- Live music

- Edukativna predavanja u Čakavskoj kući

Više o festivalu na: www.festivalpaste.com

Facebook: https://hr-hr.facebook.com/festivalpaste/

Instagram: festivalpaste

You tube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_rqZb18ItMU

Srpanj/Kolovoz/Rujan ŽMINJSKA ŠTUORIJA SRIJEDOM

Opis:

„Mali žminjski samanj“ svake srijede u Kuli od 09,00 do 13,00 sati sajam domaćih

proizvoda, vina, maslinovog ulja, domaćih kolača, suhomesnatih proizvoda, istarskih

suvenira i rukotvorina.

„ŽminjTour“ svake srijede u 10,00 sati besplatan razgled Žminja u pratnji

licenciranog vodiča na engleskom jeziku. Sastanak s vodičem ispred TZO Žminj.

Ulaznica za crkve: 5,00 kn

Latus Open Day srijeda & petak 10,00 -16,00 sati

Svaki puni sat organizirana degustacija (aperitiv: jogurt, sir: 5 vrsta sira, istarska

malvazija,

desert: kravlja skuta). Cijena po osobi: 75,00 kn

Posebne ponude kod lokalnih ugostitelja.

Lipanj - rujan DISCOVER GREEN ISTRIA BY BIKE, SRIJEDOM

U suradnji s tvrtkom Pedalistra tijekom sezone, svake srijede ,u 16 h, ispred ureda

TZ- a Općine Žminj kreću biciklističke ture pod nazivom Okusi žminjske tradicije.

http://www.festivalpaste.com
https://hr-hr.facebook.com/festivalpaste/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_rqZb18ItMU
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Duge su 16 km, a vozači uz bike vodiča odlaze u Feštinsko kraljevstvo, zatim na

degustaciju u Mljekaru Latus, a tura završava u centru Žminja na žminjskom kafelu.

13.-14.07.2019. ARMONIKE ZAD KAŠTELA

Opis: 25-ti susret samoukih svirača na kromatskim harmonikama.

Posjetitelji će moći uživati u zvucima harmonike, a nakon susreta i zaplesati uz živu

muziku. Besplatan koncert Funbox banda u nedjelju.

29.8.2019. REKREATIVNA BICIKLIJADA „TOUR PO ŽMINJŠTINE“

Opis: start u 16,30 kod javne vage / Žminj

dužina staze: cca 25 km

Organizator: Biciklistički klub Žminj, DVD Žminj

31.8.2019. BARTULJA

Opis: trodnevna pučka fešta zabavnog, kulturnog i sportskog sadržaja. Jedna od

najvećih pučkih fešta u Istri. Tradicionalno mjesto susreta!

Malonogometni turniri, biciklijada, utrka „Žminj teče (ka)“, boćarski turnir, zabavni

program, stočni sajam, poljoprivredni sajam, smotra domaćih životinja, konjički turnir

u preponskom jahanju, turnir u pljočkanju, predstava za djecu, kulturno - umjetnički

program.

BOĆARSKI TURNIR I NOGOMETNA UTAKMICA

Sportski program povodom Bartulje: Boćarski turnir u Vidulini cijelog dana i

nogometna utakmica seniori NK Žminj - NK Sloboda Smoljanci

UTRKA „ŽMINJ TEČE(KA)“

Opis: start u 10:00 h ispred župne crkve /Žminj

- dužina staze: cca 8 km

- sponzorske nagrade

- za sve sudionike osiguran je ručak

SRPANJ I KOLOVOZ, LJETNO KINO ZAD KAŠTELA

U ljetnim mjesecima, zajedničkom suradnjom Pučkog otvorenog učilišta iz Pazina,

Općine Žminj, Turističke zajednice Općine Žminj i udruge građana Geminianum,

dvaput mjesečno prikazivali su se filmovi za djecu i odrasle pod otvorenim nebom u

večernjim satima, Zad kaštela.
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29.09.- 08.10.2019. „BODLJIKAVI DANI U ŽMINJU“

7. IZLOŽBA KAKTUSA I SUKULENATA

- predavanja o uzgoju kaktusa

- prodaja kaktusa, aloe vere

26.10.2019. ŠTRIGARIJI PO ŽMINJSKEH KRIŽINAH

PROGRAM:

Od 18 do 23 sata vještica je u kuli proricala sudbinu i skidala crnu magiju, a od 18.30

do 22.30 sata bile su organizirane interpretativne ture strašnim ulicama Žminja.

3D mapping žminjske kule i koncert etno-skupina Veja s početkom u 19 sati, a u 23

sata održan je party u Kino sali uz DJ Nenu. Tijekom programa, nudili su se čarobni

napitci, u kino-sali prikazivao se dokumentarni film "Medežije kontra štrigarije".

Udruga je organizirala "face painting", ples s vatrom, craft beer kutak, a nudili su se

slasni slani i slatki magični zalogaji.

29.09.2019. DAN OPĆINE ŽMINJ

Opis: Blagdan zaštitnika Žminja Sv. Mihovila,

svečana misa u župnoj crkvi sv. Mihovila Arkanđela, svečano otvorenje Bodljikavih

dana, svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Žminj

6.-20.12. 2019. 6. IZLOŽBA KUĆNIH BOŽIĆNIH JASLICA

Petu godinu za redom brojne su žminjske obitelji (kao i one iz ostalih dijelova Istre)

donijele svoje kućne božićne jaslice raznih oblika, materijala i veličina u žminjsku

kulu. Prilikom svečanosti otvaranja izložbe kućnih božićnih jaslica, 2019. pred kulom,

na nekoliko sati, uprizorene su žive jaslice.
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FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.1 - 31.12.2019.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE (PR-RAS-NPF)

Prema podacima iskazanim u obrascu PR-RAS-NPF u prilogu ovog dokumenta

ukupni prihodi ostvareni u razdoblju 01.01.-31.12.2019. godine iznose 402.127,00 kn.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 393.646,00 kn. Za isto razdoblje prošle

godine utvrđeni rashodi iznosili su 363.176,00 kn, a prihodi su iznosili 381.227,00

kn.

U okviru stavke prihodi iskazani su naplaćeni prihodi od boravišne pristojbe u iznosu

od 134.045,00 kn, naplaćeni prihodi od turističke članarine u iznosu od 57.240,00 kn

te ostali prihodi u iznosu 210.842,00 kn.

U okviru rashoda iskazani su:

Materijalni rashodi u iznosu od 182.388,00 kn

Financijski rashodi u iznosu od 6.358,00 kn

Rashodi za radnike u iznosu od 158.115,00 kn

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja iznosi 56.677,00 kn.

PREDSJEDNIK TZO ŽMINJ

Željko Plavčić
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