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PREDMET: Izvješće o radu direktorice i o radu Turističkog ureda za 2013 godinu
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma propisuje obvezu da se
jednom godišnje podnosi Turističkom vijeću treba predati Izvješće o radu direktora i
Turističkog ureda slijedi navedeno izvješće.
Jedna od značajnijih aktivnosti tijekom prošle godine je bila i priprema 13.Festivala cvijeća
zadarske županije „Dani cvijeća u Sv.Filip i Jakovu čije su pripreme krenule intenzivno
početkom godine, uz ostale redovne poslove. Poradi potrebe dodatnih poslova angažirana je
djelatnica na pola radnog vremena od 1.ožujka do 15. svibnja 2013 godine.
S obzirom da ova aktivnost nije zacrtana u našoj djelatnosti već je ona koja je inicirana i
započeta još 2001 godine i koja je postala prepoznatljiva ne samo u našoj Županiji nego šire
dobili smo pohvale sa svih strana i vjerujem da tu manifestaciju trebamo nastaviti uz usku
suradnju s Općinom, udrugom „Napredak“, turističkim kapacitetima, Udrugama i pojedincima.
Nakon što se uspostavio kontakt i postignuta je još kvalitetnija suradnja s „Ilirijom“ d.d.
Biograd na način da je postala Zlatni sponzor Festivala manifestacija je dobila još kvalitetniji
pomak poradi promjene lokacije održavanja manifestacije.
Manifestacija kvalitetno odrađena jer je već postigla svoju tradiciju i prepoznatljivost.
Navedenom manifestacijom se ne ostvaruje financijska dobit, ali je korist višestruka od
promocije našeg kraja do velikog broja popusta na raznim proizvodima i uslugama koja su
rezultat višegodišnje suradnje sa sponzorima.
Prihodi ostvareni za Festival cvijeća su uglavnom rezultat aktivnosti direktorice, a procjena
nefinancijskih prihoda su još barem oko 100.000,00 kuna. To se uglavnom odnosi na
sponzorstva u dobivanju popusta na proizvode i usluge, kao i medijska pokroviteljstva kao što
su oglašavanje na jumbo plakatima, city ligh ormarićima, autobusnim kampanjama i
oglašavanju u tiskovinama, radio i TV emisijama.
Za spomenuti je da je manifestaciju Festivala cvijeća Turistička zajednica općine Sv.Filip i
Jakova je dobila Priznanje od strane Turističke zajednice zadarske županije i Zadarskog lista.
Za potrebe sezonskog djelovanja otvoreni su Turistički uredi u Turnju i Sv.Petru te je
organiziran rad u istima. U sv.Filip i Jakovu je otvoren Turističko informativni centar koji je
tijekom sezone radio svakodnevno i u kojem su uz stalnu djelatnicu bili angažirani i dodatni
djelatnici prema potrebama. U TIC-u Sv.Filip i Jakovu uz stalnu djelatnicu angažirana je
sezonska djelatnica do 30.rujna, a također je sklapanjem Ugovora o radu preko student
servisa angažirana dodatna djelatnica. Tijekom sezone smo imali i dva učenika na praksi.
U Turističkom uredu u Turnju je organiziran također cjelodnevni rad, a angažirana je jedna
djelatnica sklapanjem Ugovora o radu na određeno vrijeme, a druga preko Student servisa.
U Sv.Petru je rad organiziran tijekom jutarnjih sati svakodnevno, a dva puta tjedno i
poslijepodne, a za navedeno je angažirana djelatnica sklapanjem Ugovora o radu na
određeno vrijeme.
Tijekom prošle godine planirano je i realizirano LITO NA RIVIJERI u okviru kojeg su
dogovarana i realizirana događanja tijekom turističke sezone u sva tri mjesta. Nastojalo se da
se događanja ne preklapaju tako da ih je bilo zaista dosta i ponekad gotovo svakodnevno s
time da se vodilo računa o visini naknade za pojedine manifestacije.
Već u lipnju se postigao dogovor s Općinom da se prihvati održavanje Jadranskih igara u
Sv.Filip i Jakovu i Turnju, a u Sv.Petru Junior jadranskih igara. Općina je bila suorganizator, a
Turistička zajednica je prihvatila sufinanciranje navedenih manifestacija koje su se održale u
sva tri mjesta. U Sv.Filip i Jakovu su igre održane 30.lipnja kojom se prilikom i proslavio
ulazak RH u Europsku uniju, u Turnju u mjesecu 8. srpnja, a u Sv.Petru 20. kolovoza.

Ove smo godine zajedno s Općinom postigli dogovor o održavanju nastupa domaćih sastava
pri čemu je Turistička zajednica podmirila troškove nastupa sklapanjem Ugovora o autorskom
djelu dok je Općina podmirila troškove razglasa. Ukupno je održano 9 nastupa, a po prvi puta
je Turistička zajednica podmirila troškove nastupa sastava za Dan Općine čime se postigla
znatna ušteda.
Kao i godinu ranije raspisan je natječaj za sufinanciranje manifestacija na koji su se javile
Udruge koje su planirale na našem području održati razne manifestacije..
Već u svibnju sufinancirali smo manifestaciju likove kolonije „Svibanj 2013“ koja se u
organizaciji Slovenskog kulturnog društva tradicionalno održava u Turnju.
Sufinancirali smo manifestacije koje su se održale u organizaciji KUD-a Sv.Roko i to: LITO
FOLKLORA u okviru kojeg su se od lipnja do rujna održavale petkom i nedjeljom nastupi
KUD-ova iz Hrvatske i inozemstva, manifestaciju Brodom po Pašmanskom kanalu, Do
budućnosti tragovima vlastite prošlosti i Osluhni nutarnje zvono.
AŠK „Rogovo“ je organizator dvije tradicionalne atletske utrke „Cvjetnom obalom Sv.Filip i
Jakov-Turanj“ koja se održala u srpnju i „Sv.Roko“ koja se održala subotu prije blagdana
Sv.Roka.
Već tradicionalno prihvatili smo pokroviteljstvo Prvenstvo Hrvatske u odbojci na pijesku
TRAVELLEROPEN 2013 koje se održalo od 25.-28.7. na plaži „Iza banja“. Manifestaciju smo
podržali sa sredstvima, a pomogli smo i u osiguranju smještaja za sudionike.
Prvog vikenda u kolovozu održala se tradicionalna državna regata jedriličara u klasi optimist u
organizaciju Jedriličarskog kluba Sv. Filip i Jakov pod pokroviteljstvom naše Turističke
zajednice, a uz to je po prvi puta organiziran nastup na plaži uz Jedriličarski klub koji je jako
dobro prihvaćen.
Sufinancirani su tradicionalni nastupi klapa u Sv.Filip i Jakovu u organizaciji Mjesnog odbora i
u Turnju u organizaciji ženske klape „Karmel“.
Turistička zajednica Općine Sv.Filip i Jakov je ponovno proglašena jednom od najboljih
suoorganizatora manifestacije „BROD KNJIŽARA-BROD KULTURE“ koji plovi po Jadranu u
14 destinacija. Organizatori su zbog činjenice da je TZO Sv.Filip i Jakov jedina koja u svojem
trajnom vlasništvu imala Zlatnu stauu MasterCarda odlučili da je turneja 2013 godine
započela baš iz luke u Sv.Filip i Jakovu. Tom smo prilikom spojili i našu tradicionalnu
manifestaciju „Kako su živili i radili naši stari“.
Činjenica je da je TZO Sv.Filip i Jakov jedina Turistička zajednica koja je tri godine zaredom
osvajala Zlatnu statuu MasterCarda Europe za doprinos kulturnom projektu pa je prema
Statutu MaterCard Europe statua dodijeljena nama u trajno vlasništvo.
TZO Sv.Filip i Jakov je ponovno prihvatila biti suorganizator sajmu „Domaće je najbolje“ koji
se održao u srpnju na rivi u Sv.Filip i Jakovu.
Uz navedeni program tijekom srpnja i kolovoza su se održavale tradicionalne Kreativne
radionice za djecu, a ove godine na novoj lokaciji uz Cvjetograd u parku prema dogovoru s
Općinom. Također je dogovoreno da se nastavi s programom Yoge gimnastike i pilatesa na
plaži, a u dogovoru s Općinom je tijekom kolovoza u prostoriji bivše banke organizirana
izložba Nevenka Žunića iz Rijeke pod nazivom „More i brodovi“.
Nakon što smo 2010 godine u suradnji s malom školom glagoljice pokrenuli projekt Festivala
glagoljaštva „SLOVO ROGOVSKO - AJMO DICO GLAGOLJATI“ održan je i 4.Sabor malih
glagoljaša , ali ne na lokaciji Rogovske opatije već u Staroj školi i uz nju gdje se uz izložbu
održalo službeno otvorenje uz nastup domaćih klapa „Cantus“ i „Karmel“ Manifestacija se
održavala i u Biogradu, Polači i Radašinovcima. Manifestacija je bila dobro odrađena, a po
prvi puta smo imali zainteresirane sudionike iz Nizozemske koji su sudjelovali u glagoljaškim
radionicama. Rezultat te radionice je priprema za slikovnicu „Legenda o nastanku Velebita i
Jadranskog mora“ koju će Turistička zajednica izdati tijekom 2014 godine.
Vjerujemo da će ova manifestacija postati značajna i prepoznatljiva u posezoni jer je
planirano njeno tradicionalno održavanje u mjesecu rujnu.
Nakon sezone je na sjednici Turističkog vijeća dogovoreno da se djelatnica koja je radila
sezonski kao djelatnica u TIC-u angažira do konca godine kao suradnik za marketing.
Dogovoreno je da će djelatnica odraditi posao na pripremi nove web stranice, aktivnije
ažuriranje društvenih mreža i ostale poslove.
Angažiranjem direktorice i Turističkog ureda osigurana su sredstva za Festival cvijeća kao i
dodatna sredstva tako da se nisu trošila izvorna sredstva Turističke zajednice. Sredstva smo
dobili od Turističke zajednice zadarske županije ( 44.000,00 kuna ), Zadarske županije (
Upravni odjel za turizam i pomorstvo 30.000,00 kuna, Upravni odjel za poljoprivredu

16.000,00 kuna i Upravni odjel za društvene djelatnosti 3.000,00 kuna), Hrvatske turističke
zajednice 24.000,00 kuna i ostalih subjekata i institucija.
Nakon što se tijekom 2010 godine potpisao Ugovor o obročnom plaćanju duga za vodu na
javnoj površini na ulazu u Sv.Filip i Jakov koji je nastao zbog višekratnih uništavanja sustava
„kap na kap“ te velikog potroška vode koji se pismeno reklamirao u više navrata kao traženo
da se vodomjer skine i dogovori otpis kamata. Ipak, Ugovor je potpisan i iznos od 120.000,00
kuna je potrebno podmirivati u idućem periodu prema mogućnosti, a vodomjer je trebao biti
skinut da bi ga Općina aktivirati nakon uređenja ulaza. Nažalost, to nije učinjeno pa su računi
za vodu tijekom 2011 i 2012 godine i dalje stizali na adresu Turističke zajednice koji su bili
plaćeni. Tijekom 2013 sklopljen je i aneks Ugovora kojim je utvrđeno da je preostali dio u
iznosu od 95.000,00 kuna plati do konca 2015.
Nakon plaćanja dijela troškova tijekom 2013 godine, ostao je dug u iznosu od 95.000,00 kuna
koji je vanbilančno prikazan kao obveza.
Tijekom 2013 godine nije izvršen planirani transfer iz Općinskog proračuna u iznosu, ali je
Općina uplatila 15.000,00 kuna za sufinanciranje zapošljavanja dodatnog radnika do konca
godine.
Turistička zajednica je u cijelosti izvršila obvezu transfera 30% boravišne pristojbe prema
Općini u ukupnom iznosu od 362.337,31 kuna.
Odlukom Turističkog vijeća podmiren račun za popravak električnih instalacija u Općinskoj
zgradi u iznosu od 17.800,00 kuna jer Općina nije bila u tom trenutku u mogućnosti podmiriti
navedeni račun. Navedeno je neplanirano povećalo stavku administrativnih rashoda-rashoda
za ured.
Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma obvezno je sačiniti
plan utroška navedenih sredstava što je zakonska obveza što je i učinjeno u dogovoru s
Općinom.
Direktorica Turističkog ureda je tijekom kalendarske godine u potpunosti izvršavala zadaće
koje su joj Zakonom i Statutom Turističke zajednice povjerene.
Zastupala je Turističku zajednicu, organizirala rad i poslovanje Turističkog ureda, provodila
odluke turističkog vijeća turističke zajednice te organizirala izvršavanje zadaća Zajednice.
Tijekom godine je zastupala Zajednicu braneći njene interese, usklađivala materijalne i druge
uvjete rada Turističkog ureda i brinula da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno
obavljeni u skladu s odlukama i zaključcima tijela Zajednice i programu rada Zajednice.
Brinula se o namjenskom korištenju sredstava Zajednice te odlučivala o sezonskom prijemu
radnika prema potrebama kao i upozoravala radnike na zakonitosti u provođenju poslova.
Zajedno s predsjednikom Zajednice pripremane su sjednice Turističkog vijeća i Skupštine te
je potpisivala poslovnu dokumentaciju.
Turistički ured je tijekom ovog perioda provodio zadatke utvrđene Programom rada Zajednice,
te zaključcima Turističkog vijeća, obavljao stručne i administrativne poslove u svezi
pripremanja sjednica tijela, obavljao pravne, financijske, knjigovodstvene i opće poslove,
vodio evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice, radio analize,
informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice odnosno druge zainteresirane
subjekte, davao stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice, vršila su se mjesečna,
kvartalna obrada podataka o turističkom prometu u općini. U Glavni ured Hrvatske turističke
zajednice, županijski Turistički ured i Ministarstvo turizma, te po potrebi i u druge institucije
redovito su se dostavljali traženi podaci i izvješća.
Turistička zajednica je uspješno provodila aktivnosti na promidžbi općine Sv.Filip i Jakov kao
turističke destinacije, te u suradnji s Općinom Sv.Filip i Jakov radila na poboljšanju uvjeta
boravka turista u mjestima općine Sv.Filip i Jakov, izvršavajući i sve ostale zadatke utvrđene
zakonskim propisima, Statutom, te usvojenim Programom rada za 2013. godinu.
Turistički ured na čelu s direktoricom Turističkog ureda obavljao je i sve druge poslove iz
djelokruga rada Turističke zajednice koji su propisani Zakonom o turističkim zajednicama i
promicanju hrvatskog turizam i Statutom Turističke zajednice općine Sv.Filip i Jakov.
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