
INSTITUT ZA TURIZAM 

Znanstveno vijeće 

Zagreb, 10.7. 2014. 

Prisutni: D. Krasić, Z. Klarić, J. Kranjčević, K. Tokić, I. Kožić, K. Miličević, D. Krešić, I. Marković, G. Kos, 

D. Milojević, R. Tomljenović, S. Čorak, N. Ivandić, N. Ćelić 

Odsutni: I. Ateljević, I. Kunst, S. Boranić-Živoder, N. Telišman-Košuta,  I. Sever, H. Carić,  Z. Marušić, 

S. Horak 

ZAPISNIK 
 

40. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja se održala u 

četvrtak  10.7. 2014. u 14,00 sati u Institutu za turizam, Velika dvorana 

 

Utvrđen je kvorum. 

Predložen je slijedeći dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 39. sjednice ZV; 

2. Znanstveni projekt Instituta za turizam,  R. Tomljenović 
3. Djelatnici Instituta za turizam na ostalim znanstvenim projektima Hrvatske zaklda za 

znanost 
4. Novi natječaji Hrvatske zaklade za znanost (www.hrzz.hr) - objavljeni natječaji, prijavna 

dokumentacija i kriteriji za vrednovanje za programe Istraživački projekti i Uspostavni 
istraživački projekti – rok za prijavu 15. rujna 2014.  

5. Stanje znanstvenih radova u prvoj polovici 2014. djelatnika IT 
6. Komparacija znanstvenih radova IT s drugim društvenim institutima u Hrvatskoj 
7. Izbori u znanstvena zvanja – stanje dr.sc. Ivo Kunst  i dr.sc. Ivan Kožić 
8. Priprema proslave 55. godina  Instituta za turizam u Zagrebu 
9. Razno – odluka ravnateljice o odlasku na konferencije (financije)  

- Uređenje životopisa za web stranicu IT 
- Informacija o novoj članici Upravnog vijeća IT 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad.1. Zapisnik 39. sjednice ZV je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.2. Dr. sc. Renata Tomljenović je izvijestila Znanstveno vijeće o znanstvenom projektu 

„TRANS-TOURISM: Integrirani pristup u proučavanju transformativne uloge turizma u 21. 

stoljeću“ koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Članovi istraživačkog tima su: dr. sc. 

Tomljenović je navela da su najznačajniji očekivani output-i projekta 11 znanstvenih radova, 5 

prezentacija na konferencijama, 9 stručnih radova i 1 doktorska disertacija. U projekt uključeni 

su: dr.sc. Irena Ateljević, dr.sc. Sanda Čorak, dr.sc. D. A. Jelinčić, dr.sc. Snježana Boranić-

Živoder, mr. Zrinka Marušić, ing.mat.,  Nikola čelić, dipl.soc., mr. Ivan Sever, dr.sc. Neven 

Ivandić, mr.sc. Neda Telišman Košuta i dr.sc. Renata Tomljenović (voditeljica projekta). Ukupna 

vrijednost projekta iznosi 585.700 Kuna u razdoblju od 4 godine. Opći cilj projekta je kritički 

istražiti ulogu turizma u postizanju vizije održivog svijeta mira i sloge, kao i razvijanje alata sa 

kojima se transformirajuća moć turizma može iskoristiti za razvoj odgovarajućih javnih turističkih 

politika. Specifični ciljevi su pronaći inovativne načine teoretskog poimanja transformirajuće 

moći turizma, objedinjujući spoznaje iz ekonomskih, kulturnih, društvenih i političkih područja 

istraživanja u turizmu i razviti modele za uključivanje transformativnih turističkih praksi u 

http://www.hrzz.hr/


turističke proizvode u cjelini, kako bi se iskoristile mogućnosti turizma da doprinese blagostanju, 

socijalnoj pravdi, mirnim odnosima i očuvanju okoliša. 

Ad.3. Znanstveno vijeće je raspravljalo i o radu drugih znanstvenika na znanstvenim 

projektima u narednih 4 godina koje financira Hrvatska zaklada za znanost. Ravnateljica 

Instituta, dr. sc. Sanda Čorak je informirala ZV da sudjeluju: 

- dr. sc. Hrvoje Carić na projektu Arhitektonskog fakulteta: „Prostorni aspekti razvoja turizma 

u obalnom području jadranske Hrvatske“ te na projektu Instituta Ruđer Bošković 

„Assessment of Carrying Capacity for Tourists in Nature Protected Areas (ACCTA)“ 

- dr. sc. Jasenka Kranjčević na projektu Arhitektonskog fakulteta „Urbanizam nasljeđa“ – 

Heritage urbanism – HERA. 

Ad.4. Nakon uvoda ravnateljice dr.sc. Sande Čorak raspravljeno je i o višegodišnjem 

kriterijskom financiranju znanstvenih instituta. Izraženo je zadovoljstvo dobivenim projektom 

Hrvatske zaklade za znanost. Novi natječaji Hrvatske zaklade za znanost (www.hrzz.hr) - 

objavljeni natječaji, prijavna dokumentacija i kriteriji za vrednovanje za programe Istraživački 

projekti i Uspostavni istraživački projekti – rok za prijavu 15. rujna 2014.Na kraju je ravnateljica 

pozvala članove Znanstvenog vijeća na dodatni angažman na natječajima za znanstvene 

projekte.  

Ravnateljica je obavijestila članove da MZOS te financijski podupire časopis Turizam, te da je 

4 po iznosu financiranja.  

Ad 5. Ravnateljica je iznijela stanje o objavljivanjem i planiranim znanstvenim radovima za 

2014. Utvrdila je pozitivni pomak u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Većina 

znanstvenika ispunjava dogovorene kriterije objavljivanja. Ravnateljica dr.sc. Sanda Čorak je 

ponovo uputila poziv za konstantan trud na znanstvenom radu i objavljivanju.  

Ravnateljica iznijela usporedbu znanstvene djelatnosti s ostalim društvenim institutima, 

prezentaciju izradila Zrinka Marušić. Utvrđeno je da se IT nalazi u gornjoj polovici  

Dr.sc. Davor Krasić je na kraju rasprave iznio problematiku negativnijeg vrednovanja knjiga u 

odnosu na objavljivanje članaka unutar eminentinh citatnih baza. 

Ad 6. Ravnateljica je izvijestila Znanstveno vijeće o budućim izborima u zvanje kolega dr.sc. 

Ive Kunsta i dr.sc. Ivana Kožića koji su predali svoje zahtjeve na Ekonomskom fakultetu u 

Zagrebu. Uslijedila je kratka rasprava o problematici sporog odgovaranja Ekonomskog fakulteta 

na zaprimljene molbe za izbor u više zvanje. 

Ad.7. Priprema proslave 55. godina  Instituta za turizam  – Na kraju je ravnateljica, dr. sc. Sanda 
Čorak povela raspravu o organizaciji proslave 55-godišnjice rada Instituta. Voditeljica tima za 
organizaciju, mr.sc. Katarina Miličević je izvijestila Znanstveno vijeće da je zaključen dogovor 
sa muzejom Mimara bez troškova naknade za postavljanje izložbe. Definiran je troškovnik od 
18 000 KN te je predstavljen i okvirni koncept izložbe. Tisak plakata za izložbu je planiran tijekom 
rujna, a trenutno je predviđeno 38 do 44 moguća plakata/panoa. Konačni naziv izložbe još uvijek 
nije definiran. 

Ad.8. Razno –  

- Ravnateljica je donijela odluku o visini troškova za odlazak na konferencije - max. Iznos 7.000,00 
kn -  ostala sredstva potrebno je pokrivati s projekata.  

- nova članica Upravnog vijeća Adriana Mastelić, prof. iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta. 

- potrebno je urediti nove životopise za web stranicu IT – HR i ENG verziju.  

Zapisničar Predsjednica ZV 
 

Nikola Čelić, dipl.soc. 
 

Dr. sc Jasenka Kranjčević 

http://www.hrzz.hr/


 


