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IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKOG UREDA I DIREKTORICE  TURISTIČKOG UREDA 
 TZ GRADA VRBOVCA U 2017. GODINI 

Svi poslovi koje obavlja TZ obavljaju se preko Turističkog ureda koji je na adresi Trg Petra Zrinskog 7a 

gdje koristi dio prvog kata -2 kancelarije, terasu i ostavu,a čiji je vlasnik Grad Vrbovec.  Turistički ured 

ima zaposlenog jednog radnika, a to je ujedno i direktorica Turističkog ureda. Radno vrijeme  TU 8-16 

sati svaki radni dan. Mnogo poslova odvija se i tijekom vikenda, održavanjem raznih događanja u 

samom Vrbovcu ili sudjelovanje u drugim gradovima na njihovim događanjima. 

U Turističkom uredu održavaju se svi sastanci svih tijela TZ, ali i sastanci (jednom mjesečno ) sa 

udrugama žena sa kojima se priprema manifestacija „Kaj su jeli naši stari“, te sastanci sa MO i drugim 

udrugama s kojima se radi na organizaciji Fašnika, ali i manifestacije kao i drugih događanja. 

Pored Udruga žena vrlo dobra suradnja ostvarena je sa MO – ljudi su njihovom zaslugom nastupali na 

fašničkim događanjima u Primorju (Rijeka, Senj, Novi Vinodolski), na kontinentu (Đakovo,Čakovec, 

Samobor, Kutina, Sveti Ivan Zelina, Zagreb i Ivanić Gradu) i svojim kostimom „hrvatska ovca“ 

predstavili su naš grad i našu manifestaciju „Kaj su jeli naši stari“. Jako dobra suradnja je bila je 

ostvarena  s dječjim vrtićima i svim školama,  s Čenakolom, mjesnim odborima, vinogradarima,  

ribičima, lovcima, konjarima, biciklistima, planinarima i brojnim drugim udrugama. Održali su se i 

susreti sa drugim TZ kod nas u Vrbovcu ali i na njihovom području. S Biciklističkim klubom Vrbovec 

održali smo koncem svibnja 2. Vrbovečku biciklijadu našim lijepim krajem, na kojoj je sudjelovalo oko 

120 biciklista. Tjedan  dana iza toga održana je na trgu Petra Zrinski 2.  „Baby biciklijadu“ u kojoj su 

sudjelovali naši najmlađi. 

S obzirom na velik obim posla u pripremi manifestacije „Kaj su jeli naši stari“ uobičajilo se da se 

tijekom mjeseca srpnja i kolovoza u Turističkom uredu zaposle studenti koji su ili na obveznoj praksi 

ili rade preko student servisa, kako bi se poslovi organizacije mogli ravnomjerno i bez poteškoća  

odvijati, jer i svi drugi poslovi koji se odvijaju u Turističkom uredu se moraju obavljati. U 2017. godini 

imali smo na radu studenticu koja je radila dva tjedna prije manifestacije i na samoj manifestaciji u 

Turističkom uredu. 

Stručne poslove knjigovodstva vodi nam knjigovodstveni servis VET-PIP iz Vrbovca s kojim je sklopljen 

Ugovor o obavljanju tih poslova. 

Direktorica Turističkog ureda sudjeluje na raznim sastancima koje organiziraju druge udruge ili 

ustanove, te obavlja sve poslove koji su joj Zakonom, odlukama i drugim aktima stavljeni u opis 

poslova. 

U prvom tromjesečju 2017. godine u Turističkom uredu odvijale su se brojne aktivnosti- održavani su 

sastanci sa udrugama žena, MO i drugim udrugama  a radi organizacije i održavanja Vincekova i  

Fašnika u Vrbovcu, kao i radi sudjelovanja u drugim gradovima na njihovim karnevalima i fašnicima.  



U ovom periodu sastala su se sva tijela upravljanja TZ-a na redovnim sjednicama na kojima su 

raspravljali  o financijskom izvješću za 2016. godinu i izvršenju programa rada i o drugim pitanjima 

vezanim za poslovanje TZ. 

TZ se u ovom periodu javljala na raspisane pozive i natječaje radi prikupljanja sredstva za „Kaj su jeli 
naši stari“, ali i druge projekte, kao što je bio zajednički projekt s TZ grada Sveti Ivan Zelina u projektu 
HTZ-a „Privatni iznajmljivači –pokretanje posla, konkurencija i zaključivanje poslova. Uputili smo   i 
molbe za sponzorstva za manifestaciju, ili za sudjelovanje u istoj. 
 

U periodu od 1.4.  do 30. 6.2017. godine vrlo intezivno se radilo na organizaciji manifestacije „Kaj su 

jeli naši stari“-održavani su brojni sastanci, razgovaralo se o programu, materijalima manifestacije i 

svim drugim pitanjima vezanim za ovu najveću priredbu. Također su održane sjednice Turističkog 

vijeća koji se uglavnom bavio pitanjima vezanim uz manifestaciju. U ovom periodu održani su sastanci 

na nivou sustava turističkih zajednica Županije a radi rada na zajedničkom projektu projektiranje 

biciklističkih ruta  po gradovima i općinama ZŽ. U dogovoru s bisciklisdtičkim klubom  Iz Vrbovca je 

prijavljeno 5 novih biciklističkih staza. 

Također smo u ovom periodu na nivou Županije razgovarali o postavljanju Bike servisne stanice s 

punjenjem za telefone i laptope u svakom gradu, projekt je TZ Županije prijavila na natječaj HTZ-a: 

Održane se i brojne radionice  o prezentaciji Županije na društvenim mrežama; zatim sastanci u vezi 

udruženog oglašavanja. 

Sa vrtićima smo pred Uskrs uredili uskršnje gnijezdo u centru Vrbovca s pisanicima, zečićima i na taj 

način obilježili ovaj tradicijski Blagdan na način kako su to radili naši stari.   

Provedena je akcija Zeleni cvijet- uređenje okoliša; raspisan je bio natječaj, prikupile su se prijave, 

stručna komisija je  donijela odluke i sudionici i pobjednici su bili nagrađeni.  Pored priprema za 

manifestaciju radilo se i na pripremi Ljeta u gradu, to su priredbe koje su se održale u srpnju ( svaku 

subotu na Ljetnoj pozornici neki događaj s početkom u 21:00 sat). 

S Fašničkom udrugom Bumbar TZ je sudjelovala na ljetnom karnevalu u Ivanić Gradu gdje smo se 

predstavili kostimom „hrvatska ovca“, a to smo iskoristili da posjetitelje pozoveno na našu 37. 

Turističko – kulinarsku manifestaciju „Kaj su jeli naši stari“ . 

U trećem tromjesečju 2017. godine sve aktivnosti su bile usmjerene na manifestaciju „Kaj su jeli naši 
stari“- održavali su se različiti sastanci, prikupljale ponude na raspisane natječaje i odrađivali ranije 
zacrtani programi. U srpnju je održano Ljeto u gradu, sve subote; a TZ je također sa svojom fašničkom 
udrugom Bumbar sudjelovala na ljetnim karnevalima u Novom Vinodolskom i Senju gdje smo kao 
predstavnici Vrbovca propagirali „Kaj su jeli naši starI“ i pozvali ljude na 37. manifestaciju koja se 
održala zadnji vikend kolovoza. 
I u ovom periodu održane su sjednice Turističkog vijeća koje je donosilo odluke potrebne za 

manifestaciju. 

Od mjeseca rujna pa do kraja godine – u rujnu smo rujnu sudjelovali na turističkom forumu u 
Vinkovcima gdje su se okupili organizatori tradicijskih manifestacija u RH i govorili o svojim 
manifestacijama. Posebno je godila činjenica što su doslovce svi znali za manifestaciju „Kaj su jeli naši 
stari“  i naveli je kao prepoznatljivu manifestaciju Hrvatske, te povezivanje manifestacija i događanja 
s biciklističkim rutama u Hrvatskoj. 
 



Tijekom listopada održani su i dani turizma u Malom Lošinju na otoku Lošinju, a održana je i godišnja 
skupština udruge karnevalskih gradova Hrvatske u Samoboru. 
 
Održan je i Dan meda i mednih proizvoda u Vrbovcu na kojem su sudjelovale i naše udruge žena sa 
svojim delicijama od meda. 
 
Tijekom studenog održan je susret TZ i turističkih agencija  u Splitu  s radionicama razvoja kulturnog 
turizma na našem području. 
Također smo s TZ grada Sveti Ivan Zelina održali edukaciju ugostitelja ova dva grada za privatne 

iznajmljivače, kako krenuti u posao, konkurentnost, uređenje, kultura i bonton ponašanja,  a za koji 

projekt smo dobili od HTZ-a financijska sredstva.  

Pored svega toga održani su sastanci s udrugama žena, MO i drugim udrugama a radi organizacije 

događanja u ova posljednja tri mjeseca ali i radi događaja na početku slijedeće godine (Vincekovo, 

Fašnik). 

U studenom je kod Autobusnog kolodvora postavljena servisna stanica za  bicikle sa solarnim 

punjenjem i potrebnim alatom. 

U mjesecu prosincu organiziran je Advent u Vrbovcu  s Božićnim sajmom na trgu Petra Zrinskog u 

kojem su sudjelovali OPG-ovi ali i škole i obrtnici koji su prodavali svoju robu. Ovogodišnji Advent 

organiziran je na način da se svake subote na  trgu Petra Zrinskog održi jedan jednosatna priredba. 

Djeca naših dječjih vrtića izradili su na svojim radionicama nakit za bor na trgu, pa je organizirano 

zajedničko ukrašavanje bora. S udrugom Ružin krug smo organizirali već dugogodišnji  događaj 

Badnjak prije Badnjaka, na kojoj se djeca nagrađuju poklonima  na principu razmjene darova. U svim 

tim blagdanskim događanjima sudjelovali su članovi i članice HKUD „Petar Zrinski“, Zbora gradske 

udruge umirovljenika, tamburaši, Zbor Srednje škole Vrbovec i učenici kuhari i konobari Srednje škole 

koji su svake subote na adventskom događanju pekli kiflice, kuhali kobasice i vino za građane. Na 

kraju je održan doček Nove godine u koju su nas uveli tamburaši ZLATNI VEZ a u ponoć je Vrbovec 

obasjao raskošni vatromet.  

Poslovanje TZ se normalno odvijalo - napravljen je program rada sa financijskim planom za 2018. 
godinu o kojem su raspravljali  NO, Turističko vijeće i Skupština TZ koji su se u ovom periodu sastali 
na svojim redovnim sjednicama; napisani su izvještaji o održanim priredbama (Ljeto u gradu, Kaj su 
jeli naši stari) koji su se održali u ljetnim mjesecima i donijete su i proveden odgovarajuće odluke. 
Ovo su samo neki od najvažnijih poslova koje je TZ radila u 2017. godini, a koji su se odvijali u 

Turističkom uredu. Ove cijele godine imali smo velikih financijskih poteškoća. Ponajprije smo kod 

organizacije manifestacije ostali bez generalnog sponzora –PIK VRBOVEC- zbog poznatih događanja 

oko Agrokora, a čiji je PIK član. Zatim naš obveznik plaćanja boravišne pristojbe, hotel Bunčič, nije 

platio boravišnu pristojbu i na kraju godine je to potraživanje iznosilo preko 60.000 kuna. Ugostitelj 

koji je radio u šatoru za vrijeme manifestacije nije platio najam, pa smo ga utužili (za cijeli iznos) i 

pokrenuli naplatu zadužnice na iznos koji smo imali 10.000 kuna, ali sve to do kraja godine nije bilo 

naplaćeno. Također nam je drastično pala turistička članarina koja je naplaćena u iznosu od 120.000 

kuna na godišnjem nivou, što je za ovih 15,5 godina što sam u turističkom uredu najniži iznos. Najviše 

zabrinjava što je jako puno objekata koji su istu plaćali zatvoreno, a novi poslovi nisu se pokrenuli.  



Zbog svega toga smo morali donijeti rebalans financijskog plana  i odustati od nekih planiranih stvari 

koje smo si planom postavili, tako nije završen plan grada, nova brošura, a u tijeku zadnjeg 

tromjesečja nismo organizirali neke događaje koje smo si zacrtali. 

Kako je došlo do smjene vlasti u tijeku lipnja, nadamo se da će novi ljudi pokrenuti posao i da će se i 

financijsko stanje TZ popraviti, a to svoje uvjerenje pretočili smo i u financijski plan za 2018. godinu. 

Ideja plana za 2017. godinu i sada za 2018. godinu je bila i je mjesečno događanje u gradu u 

organizaciji TZ kako bi se oživjelo središte našega grada, ali i ljude privuklo na događanja, jer su sada 

previše vezani uz društvene mreže pa pišu o događajima na kojima uopće nisu bili!  

Žao mi je što zbog financijskih sredstava to nismo uspjeli ostvariti u 2017. pa ostaje nada da će to 

netko ostvariti u 2018. 

Svoju osnovnu zadaću prezentaciju smo uspjeli ostvariti jer smo na svojim društvenim mrežama 

najavljivali smo mjesečne događaje i prezentirali događanja našeg kraja u organizaciji ostalih udruga i 

ustanova, kao i u medijima. 

Budući je u TZ zaposlena samo direktorica Turističkog ureda koja je obavljala sve te poslove, 

normalno je da  se oni moraju nabrojiti i ovom izvještaju, jer je sve to obavljala upravo ona. 

U najavi je novi Zakon o turističkim zajednicama koji bi na drugačiji način, bar po najavama, postavio 
poslovanje TZ. Na koji način će sve to ići vidjet ćemo kada se donese novi Zakon. 
 
 
          
 
         Direktorica Turističkog ureda: 
         Ana Bakar, dipl. iur. 


