
ŽIVOTOPISI 
 
ŽELJKO KUKURIN 
 
Željko Kukurin rođen je 1974. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1999. godine, a kasnije 2003. godine i 
magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, stekavši titulu magistra znanosti u marketingu. 
Godine 2010. završio je studij internacionalnoga menadžmenta na studiju EMBA na Sveučilištu 
Bocconi u Milanu. 
 
 Poslovnu karijeru započeo je 2000. godine kao pripravnik u Rivijeri Poreč, članici grupacije Valamar 
na mjestu pomoćnika direktora na otoku Sv. Nikola. Od 2003. do 2009. godine obnašao je različite 
menadžerske poslove u prodaji i marketingu Valamara te je bio zadužen za razvoj niza strateških 
projekata u grupi.  
 
 Od 2010. do 2014. godine obnaša dužnost predsjednika Uprave Istraturista d.d. u vlasništvu Zaba 
Unicredit grupe te surađuje s kompanijom Meliá Hotels International pri upravljanju turističkim 
portfeljom u Umagu. 
 
 Godine 2015., gospodin Kukurin ponovno se priključio Valamar Rivijeri te je u lipnju iste godine 
imenovan predsjednikom Uprave konsolidiranog portfelja Valamar Rivijere. Zauzima velik broj važnih 
položaja u hrvatskome turizmu, član je vijeća Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice 
Istarske županije te sudjeluje u radu niza nacionalnih strukovnih udruga 
 
MLADEN MARKOČ 
 
Mladen Markoč diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirao se u području 
prava društava, vrijednosnih papira i trgovačkom pravu. Savjetnik je pri mnogobrojnim značajnim 
transakcijama na hrvatskom i stranom tržištu kapitala te redoviti predavač na konferencijama 
Akademije Zagrebačke burze i Pravosudnoj akademiji. Karijeru je započeo 1988. kao odvjetnički 
vježbenik kod odvjetnika Zvonimira Raića. Od 1990. do 1997. godine radi u uredu Uprave 
renomiranog trgovačkog društva PLIVA d.d., od 1997. do 2007. godine kao odvjetnik-partner u 
Odvjetničkom društvu Bogdanović, Dolički & Partneri, a 2008. godine u društvu ICF Grupa d.o.o. kao 
Član Uprave. Od 2010. godine odvjetnik je u Odvjetničkom uredu Mladen Markoč, a od 2013. godine u 
Zajedničkom odvjetničkom uredu Mladen Markoč i Ivan-Krešimir Tomić. Potpredsjednik je i Udruge 
pravnika u gospodarstvu grada Zagreba. 
 
Prethodnih godina bio je član Nadzornog odbora društva Valamar Adria holding d.d. (2011. - 2014.), a 
trenutno je član Nadzornih odbora društava Valamar Riviera d.d., Proficio d.d. i Hotel Laguna d.d. 
 
DAVID POROPAT 
 
Dr. sc. David Poropat diplomirao je 1993. na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji, Sveučilište u Rijeci. 
2007. godine završio je poslijediplomski znanstveni studij na Fakultetu za turistički i hotelski 
menadžment u Opatiji, a na istom je fakultetu upisao i 2013. godine uspješno završio poslijediplomski 
doktorski studij. 1993. godine zaposlio se kao pripravnik u sektoru prodaje i marketinga nekadašnjeg 
Jadran turista d.d. u Rovinju te je u istom poduzeću nastavio karijeru prvo kao voditelj zapadnog 
tržišta u odjelu prodaje, potom kao planer-analitičar u odjelu kontrolinga. Od 1996. do 2002. godine 
bio je direktor hotela Sol Park u sklopu iste hotelske kompanije, a pod upravljanjem španjolske 
menadžment kompanije Sol Melia. 
  
U ožujku 2002.godine prelazi u tadašnji „Riviera Holding“ d.d. u Poreču na poziciju direktora operacija 
te nakon toga, do 2006. godine obavlja posao direktora operacija Valamara za sve Valamarove 
objekte. Od 2007. do 2011. godine obnaša dužnost člana uprave Valamar hotela i ljetovališta d.o.o. te 
od 2012. do 2014. godine član je uprave Valamar poslovnog razvoja d.o.o.  
  
Krajem 2014. godine preuzima poziciju potpredsjednika za operacije vodeće hrvatske turističke 
kompanije Valamar Riviera d.d. Uz profesionalnu karijeru također je obnašao niz dužnosti u stručnim 
udruženjima. Tijekom svoje karijere aktivno je sudjelovao u više desetaka poslovnih projekata koji su 
iznimno obogatili njegovo poslovno iskustvo. Također, autor je više stručnih i znanstvenih radova. 
 



IGOR MARKOTA 
 
Igor Markota završio je četverogodišnji preddiplomski studij Zagrebačke škole ekonomije i 
managementa, krajem 2010. godine. Nakon uspješnog završetka preddiplomskog studija, nastavio je 
sa školovanjem na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te upisao diplomski studij smjera 
Kvantitativne financije (MBA) koji uspješno završava 2013. godine. Usporedno s upisom diplomskog 
studija, upisuje i međunarodnu edukaciju stručnog usavršavanja iz područja financija, odnosno CFA 
Program u okviru CFA Instituta koji uspješno završava položivši sve tri razine ispita.  
 
Pri završetku diplomskog studija zapošljava se kao analitičar u društvu Grubišić & Partneri d.o.o. i 
stječe prvo praktično iskustvo u korporativnim financijama radeći na transakcijama spajanja i 
preuzimanja, dubinskog snimanja i izradi financijskih modela i procjeni vrijednosti tvrtki. U rujnu 2013. 
godine prelazi u AZ d.o.o., društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, gdje se zapošljava 
na radnom mjestu analitičara. Od dolaska u AZ d.o.o., aktivno sudjeluje u investicijskom procesu 
izrađujući financijske analize dioničkih društava u koje fondovi ulažu, te sudjeluje u, odnosno upravlja 
s investicijskim projektima s primarnim naglaskom na turistički sektor.  
 
 
 


