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IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKOG UREDA I DIREKTORICE  TURISTIČKOG UREDA 
 TZ GRADA VRBOVCA U 2015. 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 Slavoniji(Đakovo), Primorju (Rijeka, Novi Vinodolski), na kontinentu (Ivanec, 

Čakovec, Samobor, Ludbreg, Zagreb i Ivanić Gradu) i svojim prepoznatljivim kostimom (roda i 

vinogradari) predstavili su naš grad i našu manifestaciju. Jako dobra suradnja je bila sa dječjim 

vrtićima i svim školama, sa POU Vrbovec,  sa Caritasovim dom za stare i nemoćne  Vrbovec,   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 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 2015. godini 

imali smo na radu studenticu koja je radila samo 20 dana prije manifestacije i na samoj manifestaciji 

u Turističkom uredu, tako da je to bilo dosta naporno. 

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 2015. godine u Turističkom uredu odvijale su se brojne aktivnosti- održavani su 

sastanci sa udrugama žena, MO i drugim udrugama  a radi organizacije i održavanja 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 2014. 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 (Smeđa signalizacija), ali smo uputili  i molbe za sponzorstva za 
manifestaciju, ili za sudjelovanje u istoj. 
Kako je sa 1.1.2015. godine stupio na snagu zakon kojim je gospodarska inspekcija prestala djelovati, 
to je u Zagrebu bio održan sastanak sa Carinom koja je postala nadležna za kontrolu pojedinih 
dijelova u području roba vezanih za turizam  i naplate boravišne pristojbe.  
Također smo za ljubitelje organske harne organizirali radionicu (21.3.2015)  na temu kako pripremiti 

vlastiti vrt za sadnju organskog povrća koja je bila jako dobro posjećena i to prvenstveno od mladih 

porodica. 

U periodu od 31.3.  do 30. 6.2015. 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 osnivanje PPS destinacije koja je nazvana 

ZAGREBI po zelenoj okolici- radi se o  tome da su se TZ gradova i općina uključile u nacionalni projekt 

prije i poslije sezone(PPS) radi produljenja turističke sezone u Hrvatskoj. Kao članovi ove destinacije 

imamo se pravo javljati na pojedine natječaje i pozive za sredstva, koje raspisuje HTZ ili Ministarstvo 

turizma i na koje se isključivo javljaju upravo članovi PPS destinacija. 

TZ je u ovom periodu organizirala novu udrugu PERA čija je osnovna djelatnost zaštita recepta 
izvornog tradicijskog proizvoda – pere. Udruga je organizirana i registrirana i ima svoja tijela 
upravljanja, a sve je to bilo potrebno da bi se ista do konca lipnja mogla javiti (što je i učinjeno) na 
raspisani natječaj Ministarstva poljoprivrede za dobivanje certifikata zaštite na nivo RH, a onda oni 
sami kandidiraju taj proizvod na EU radi zaštite. 
Također su u ovom periodu započele radionice na temu izrade Strategije razvoja Grada Vrbovca u 

periodu 2015.-2020 u čiji radni tim je uključena TZ. 

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). 

U trećem tromjesečju 2015. 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 gardu, 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 35. 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 radi uvođenja novog sustava u prijavi i odjavi turista koji je 
jedinstven u RH i kojega je prema Zakonu dužna voditi HTZ bile su održane radionice za umrežavanje 
cijelog sustava turističkih  zajednica i objekata koji pružaju uslugu smještaja na njihovom području na 
kojima je direktorica bila obvezna sudjelovati. Također se u tom privela kraju Strategija razvoja grada 
Vrbovca od 2015-2020. – u stručni tim bila je uključena i direktorica TZ. Bile su održane i radionice za 
izradu Strategije turističkog razvoja na nivou Zagrebačke županije u kojim je također sudjelovala 
direktorica TZ Vrbovec. Pored toga održane su  i edukacije na temu KULTURNI, EDUKATIVNI I 

URBANI TURIZAM U FUNKCIJI RAZVOJA DESTINACIJA I DMK   



na kojem je sudjelovanje direktora TZ-a obvezno. Održani su i dani turizma u Poreču, a održana je i 
godišnja skupština udruge karnevalskih gradova Hrvatske u Labinu/Rabac. 
Održan je i 1. Hrvatski kongres sportskog turizma u Zgrebu, kao i edukacija na temu EU projekti. 

Pored svega toga održani su sastanci sa: 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 suradnji sa udrugom profesionalnih vozača TZ je sudjelovala u organizaciji 1. Truck showa u 

Vrbovcu koji se održao 3. listopada, a u suradnji sa AK „Sveti Vid“ iz Vrbovca  sudjelovali smo u 

organizaciji  Balkanskog  prvenstva u krosu koje se održalo u Vrbovcu 21. studenog 2015. U mjesecu 

prosincu organiziran je Božićni sajam na trgu Petra Zrinskog u kojem su sudjelovali OPG-ovi ali i škole 

i obrtnici koji su prodavali svoju robu. Djeca naših dječjih vrtića izradili su na svojim radionicama nakit 

za bor na trgu, pa je organizirano zajedničko ukrašavanje bora, dok su učenici Srednje škole Vrbovec  

napravili konstrukciju Djeda Mraza koji je također bio postavljen kod bora, a kojega je uredila Suzana 

Kirša, članica udruge Ružin krug. Sa tom udrugom  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. Na kraju je održan doček Nove godine sa velikim vatrometom i živom 

glazbom. 

Poslovanje TZ se normalno odvijalo- napravljen je program rada sa financijskim planom za 2016. 
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. 
Manifestacija „Kaj su jeli naši stari“ je dobila srebrnu povelju u akciji Suncokret ruralnog turizma 

Hrvatske u organizaciji SELO eko-etno pa smo sudjelovali na dodjeli iste.  

Tijekom 2015. godine, održana je izborna skupština TZ, zatim se formiralo novo Turističko vijeće i 

Nadzorni odbor, a svi ti materijali su pripremani u Turističkom uredu. 

Donijeti su i akti: i to Pravilnik o radu, Pravilnik o bagatelnoj nabavi, Poslovnici za Skupštinu , TV i NO 

TZ, Pravila pravu na pristup informacijama. 

Ovo su samo neki od najvažnijih poslova koje je TZ radila u 2015. godini, a koji su se odvijali u 

Turističkom uredu. Kako je tu zaposlena samo direktorica Turističkog ureda normalno je da  se oni 

moraju nabrojiti i ovom izvještaju, jer je sve to obavljala upravo ona. 

 Zbog velikog obima poslova bilo bi dobro zaposliti još najmanje jednog čovjeka, ali nam to financijski 
prihodi za sada ne dozvoljavaju. 
 
          
 
         Direktorica Turističkog ureda: 
         Ana Bakar, dipl. iur. 


