Na temelju članka 48. stavka 4. alineje 14. Statuta Turističke zajednice Općine
Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/10), direktor
Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Kalnik na 18. sjednici Turističkog
vijeća Turističke zajednice Općine Kalnik održanoj 23. ožujka 2015. podnosi:

IZVJEŠĆE
O RADU DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE
ZAJEDNICE OPĆINE KALNIK ZA 2014. GODINU
Uvodno
Statutom Turističke zajednice Općine Kalnik, propisano je da direktor Turističkog
ureda Turističke zajednice Općine Kalnik najmanje jednom godišnje podnosi izvješće
o svom radu. Izvješće je sastavljeno za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca
2014. godine.
Izvješće je sastavljeno prema Statutom utvrđenim poslovima direktora Turističkog
ureda, te prema provođenju usvojenog programa rada i financijskom planu
Turističke zajednice Općine Kalnik za 2014. godinu.

Kandidiranje i provođenje projekata
Priprema i provođenje projekata iz 2014. godine
Tijekom 2014. godine, izradio sam i kandidirao 6 turističkih programa na natječaje
Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije,
te na natječaj Koprivničko-križevačke županije.
Radi se o projektima prema Hrvatskoj turističkoj zajednici:
 Biblijski vrt mira,
 „Fresh wood sculpture – Kalnik, Izrada skulptura od svježeg granja,
 Turistička smeđa signalizacija,
 Projekt uređenja Poučne staze.
Prema Turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije:
 manifestacija „Kalničke uncutarije“.
Prema Koprivničko-križevačkoj županiji:
 manifestacija „Kalničke uncutarije“.
Prema Ministarstvu poljoprivrede TZO Kalnik je u ime Općine Kalnik prijavila:

 manifestacija „Kalničke uncutarije“.
TZO Kalnik pripremila je dokumentaciju i prijavila u ime Općine Kalnik prema
Ministarstvu kulture 4 projekta za sufinanciranje u 2015. godini. Riječ je o projektima:
 Stari grad Veliki Kalnik – građevinska sanacija i izrada projektne
dokumentacije,
 Crkva sv. Brcka, Kalnik – građevinska sanacija, nastavak radova na uređenju
zvonika-kule,
 Crkva sv. Martina – izrada troškovnika, izrada dokumentacije postojećeg
stanja i izrada konzervatorske dokumentacije,
 Kapela sv. Andrije, Kamešnica – građevinska sanacija južnog i istočnog
pročelja.
TZO Kalnik pripremila je dokumentaciju i prijavila u ime Općine Kalnik prema
Koprivničko-križevačkoj županiji 3 projekta za sufinanciranje u 2015. godini. Riječ je
o projektima:
 Stari grad Veliki Kalnik – građevinska sanacija i izrada projektne
dokumentacije,
 Crkva sv. Martina – izrada troškovnika, izrada dokumentacije postojećeg
stanja i izrada konzervatorske dokumentacije,
 Arheološko nalazište Kalnik-Igrišče – izrada arheološko-turističke brošure i
provedba C14 analize.
TZO Kalnik pripremila je dokumentaciju i prijavila u ime Rkt. župe Kalnik Sv. Brcko
prema Koprivničko-križevačkoj županiji 3 projekta za sufinanciranje u 2015. godini.
Riječ je o projektima:
 Crkva sv. Brcka, Kalnik – građevinska sanacija, nastavak radova na uređenju
zvonika-kule,
 Kapela sv. Andrije, Kamešnica – građevinska sanacija južnog i istočnog
pročelja,
 Obnova križeva krajputaša u Šopronu, Vojnovcu Kalničkom, Gornjem Borju i
Donjem Borju.
TZO Kalnik pripremila je dokumentaciju i prijavila u ime Udruge umirovljenika
Općine Kalnik prema Koprivničko-križevačkoj županiji 2 projekta za sufinanciranje u
2015. godini. Riječ je o projektima:
 Obilježavanje Međunarodnog dana umirovljenika,
 Nabava instumenata i odijela za glazbenu sekciju društva.

Do sada su od strane Hrvatske turističke zajednice odobrena 3 programa / projekta
Turističke zajednice Općine Kalnik sa slijedećim iznosima:
 „Fresh wood sculpture – Kalnik, Izrada skulptura od svježeg granja - 10.000,00
kn
 Turistička smeđa signalizacija 7.400,00 kn
 Uređenje poučne staze 50.000,00 kn
Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije odobrila je sufinanciranje
manifestacije „Kalničke uncutarije“ u iznosu od 5.000,00 kuna.
Koprivničko – križevačka županija odobrila je potporu za održanu manifestaciju
„Kalničke uncutarije“ u iznosu od 2.498,34 kuna, ali koji je isplaćen tek u 2015.
godini.
Ministarstvo poljoprivrede odobrilo je sufinanciranje manifestacije „Kalničke
uncutarije“ u iznosu od 5.000,00 kuna prema Općini Kalnik, što je potom isplaćeno
TZO Kalnik.
Ukupno je od Hrvatske turističke zajednice dobiveno 67.400,00 kuna. Ako se tu još
pribroje donacije Koprivničko-križevačke županije i TZ Koprivničko – križevačke
županije, zatim Ministarstva poljoprivrede dobiveni preko Općine Kalnik, te donacija
Općine Gornja Rijeka, prihod iz tih izvora je 79.898,34 kuna.
TZO Kalnik je u ime Općine Kalnik provela projekte u kulturi, a riječ je o sljedećem:
 nadzor nad završetkom radova na Starom gradu Veliki Kalnik i kapeli sv.
Andrije u Kamešnici, te bočnom oltaru sv. Valentina u crkvi sv. Brcka iz 2013.
godine;
 priprema završnog izvještaja za obavljene radove u 2013. godini na Starom
gradu Veliki Kalnik;
 priprema završnog izvještaja za obavljene radove u 2013. godini u kapeli sv.
Andrije u Kamešnici;
 priprema završnog izvještaja za obavljene radove u 2013. godini na bočnom
oltaru sv. Valentina u crkvi sv. Brcka;
 provedba javne nabave za građevinsku sanaciju Starog grada Veliki Kalnik,
prikupljanje ponuda i priprema ugovora za stručni nadzor, obavljanje
nadzora nad radovima, priprema dokumentacije za povlačenje sredstava i
priprema završnog izvještaja prema Konzervatorskom odjelu u Bjelovaru i
Ministarstvu kulture;
 provedba javne nabave za radove rekonstrukcije gotičkih prozora na kapeli sv.
Andrije u Kamešnici, zatim priprema ugovora za izradu prozorskih krila, te
izradu drvenog stropa, nadzor nad radovima, priprema dokumentacije za

povlačenje sredstava i priprema završnog izvještaja prema Konzervatorskom
odjelu u Bjelovaru i Ministartvu kulture;
TZO Kalnik je u ime Rkt. župe Kalnik Sv. Brcko prema Koprivničko-križevačkoj
županiji predala potrebnu dokumentaciju za povlačenje sredstava za radove u crkvi
sv. Brcka – otvaranje gotičkih prozora i radove u kapeli sv. Andrije u Kamešnici –
izrada projektne dokumentacije unutrašnjeg uređenja.

Organizacija manifestacija
Održane su 3 manifestacije u organizaciji Turističke zajednice Općine Kalnik: Vuzem
na Kalniku, Kalničke uncutarije i Dan Općine Kalnik. S obzirom na loše vremenske
uvjete prilikom održavanja manifestacije „Kalničke uncutarije“ od 1. do 3. svibnja
2014., svi plaćeni izvođači nisu imali prilike nastupiti stoga je Turistička zajednica
manifestaciju Spravišće na Kalniku – Momačka večer (u organizaciji KUD-a Kalnik,
TZG Križevaca i Općine Kalnik) podržala u vidu ustupanja plaćenog koncerta Rajka
Suhodolčana i “Savskih valova”, te Martinje na Kalniku sa izborom za Vinsku
kraljicu Kalničke vinske regije 2015. godine podržala je u vidu ustupanja plaćenog
izvođača Borisa Ćire Gašparca u izvođenju glazbenog repertuara „Imao bi da sam
šparo“.

Prodaja i pružanje usluga
Info punkt stavljen u funkciju u travnju 2013. godine kod Starog grada Kalnika, koji
ujedno funkcionira kao suvenirnica, nije donio očekivane rezultate. Za potrebe
prodaje suvenira registrirana je fiskalna blagajna jer je i Turistička zajednica Općine
Kalnik u profitnom dijelu obavezna provoditi fiskalizaciju.
Prihodi od prodaje suvenira i usluga vođenja grupa su tijekom 2014. godine slabiji od
očekivanja.
Do sada sam vodio 6 grupa učenika iz OŠ Kalnik i OŠ Sveti Petar Orehovec koji su
posjetili Kalnik.
Usluge noćenja škole u prirodi koristili su Kalničanka proizvodi d.o.o., Udruga
Hrvatska studentska asocijacija, Planinarski savez Zagreb i Kalnička poljoprivredna
zadruga.
Turistička ponuda obogaćena je i pružanjem usluga paintball-a. Za potrebe paintballa započeto je uređenje novog poligona smještenog kod drvenog vidikovca, koji bi
trebalo još proširiti urediti sa suhozidima i mjestima za sakrivanje.

Promidžbeni poslovi
Promidžbene aktivnosti TZO Kalnik bile su uoči svih manifestacije putem etera
Radija Križevci i Radio Koprivnica.
Sva važnija turistička događanja na Kalniku redovito se objavljuju na portalu
Križevci.info, stranicama TZO Kalnik, te na facebook profilu TZO Kalnik.
Kalničke uncutarije, Momačka večer i Dan Općine Kalnik medijski su popraćeni na
Jabuka tv-u u sklopu emisije „Pjesmom te zovem“.
Jabuka tv medijski je popratila Vincekovo, Kalničke uncutarije, 47. Križevačko veliko
spravišće – program Momačka večer na Kalniku i Kalničku štrukljadu, Festival
narodnih običaja, pjesme i plesa uz Dan Općine, Martinje na Kalniku sa sv. Martinom
i Vinsku kraljicu Kalničke vinske regije 2015. godine.
Promidžba škole u prirodi
Promidžba škole u prirodi ostvarivana je slanjem cd-a i popratnog dopisa na Atletske
klubove iz Hrvatske. Promidžba škole u prirodi posredno je bila i promidžba
Kalnika.

Administrativni i financijski poslovi turističkog ureda
Sređivanje knjigovodstvenih poslova TZ-a
TZ je dužna voditi dvostruko knjigovodstvo. Dio koji se odnosi na redovno
poslovanje TZ-a vodi se kao knjigovodstvo neprofitnih organizacija, a dio koji se
odnosi na prodaju suvenira, usluge škole u prirodi i druge usluge vodi se kao
profitabilni dio. Zbog složenosti knjigovodstvenih poslova 1. rujna 2014. ponovno je
sklopljen ugovor za vođenje knjigovodstva za 2014. godinu od strane
knjigovodstvenog servisa KUT iz Križevaca, koji imaju iskustva u vođenju profitnog
i neprofitnog knjigovodstva za udruge.
Pripremanje sjednica Turističkog vijeća, skupštine i Nadzornog odbora
Tijekom godine održane su tri sjednice Turističkog vijeća i dvije sjednice Skupštine
TZ-a. Održana je i jedna sjednica Nadzornog odbora TZ-a.
Statistički poslovi TZ-a
Obveza TZ-a je slanje mjesečnih izvještaja o broju dolazaka i noćenja turista na
području Turističke zajednice Općine Kalnik, slanje godišnjeg izvještaja o dolascima i
noćenjima, te popunjavanje obrazaca o posjetama određenih turističkih atrakcija TU21 i TU- 11.

Sudjelovanje u drugim projektima
Projekt „Regija digitalnih muzeja“ Nevidljivi gradovi „Kalnik“
Općina Kalnik jedna je od 9 lokacija u Regionalnom kulturno-turističkom projektu
Nositelj projekta za lokaciju Kalnik je Općina Kalnik, a Turistička zjednica Općine
Kalnik je suradnik na projektu. Direktor TZ-a je predstavnik lokacije Kalnik u
projektnom timu.

Sudjelovanje u radu LAG-a PRIZAG
Tijekom godine obavljao sam dužnost dopredsjednika LAG-a PRIZAG, te sudjelovao
na redovnim sastancima i godišnjoj skupštini.

Ostali poslovi
Putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Turistička zajednica angažirala je
jednu osobu na javnim radovima, za koju je bilo potrebno mjesečno uplaćivati
doprinose, putne troškove, te dostavljati kvartalna izvješća u HZZ.

v.d. direktor TU:
Mladen Kešer

Broj: 8/2015
U Kalniku, 23. ožujka 2015.

