IZVJEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA VRGORCA
OD 01.01.2015. DO 31.12.2015. GODINE
(Usvojen na 5. redovnoj sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Vrgorca,
održanoj 30. ožujka 2016. godine)

DIREKTORICA
Željka Opačak

Vrgorac, veljača 2016. god.
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OSTVARENI REZULTATI TURISTIČKOG PROMETA
1. Broj ukupnih dolazaka i noćenja u 2013., 2014. i u 2015. godini
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Grafikon 1. Pregled ukupnih dolazaka i noćenja u 2013., 2014. i 2015. godini
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Grafikon 2. Pregled noćenja i dolazaka u kućama za odmor u 2015. godini
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2. Broj ležaja u smještajnim kapacitetima u 2015. godini.
Turistička ponuda vrgorskoga kraja u sezonu 2015. godini krenula je bogatija za nekoliko izvrsno
opremljenih i uređenih kuća i vila za odmor s bazenima koje su polučile izvrsne rezultate. Uz
standardnu ponudu hotelskog smještaja u Hotelu „Prvan“, Vrgorac sa 20 soba i 44 ležaja, privatni
smještaj u domaćinstvu u 2015. godini ponudio je još 50 ležaja u 8 vrhunski opremljenim kućama
za odmor i jednom seljačkom domaćinstvu, dok se u 2016. godini očekuje dodatno povećanje
registriranog privatnog smještaja.
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3. Uplata boravišne pristojbe
01. 01. 2014. – 31. 12. 2014.
3.016,25 kn

01. 01. 2015. – 31. 12. 2015.
8.713,59 kn

4. Uplata turističke članarine
01. 01. 2014. – 31. 12. 2014.
109.878,36 kn

01. 01. 2015. – 31. 12. 2015.
162.964,06 kn
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RAD DIREKTORA, TURISTIČKOG UREDA I TIJELA TZ GRADA VRGORCA
S obzirom da je prvi dio 2015. godine u Vrgorcu obilježen izvanrednom političkom situacijom i
prijevremenim lokalnim izborima za Gradsko vijeće i izbor gradonačelnika, tijekom 2015. godine
održana jedna sjednica TV TZGV i jedna sjednice Skupštine TZ GV prije raspuštanja GV i dotadašnjeg
gradonačelnika Borislava Matkovića. Do novih izbora i imenovanja novoga gradonačelnika Grada
Vrgorca Rudolfa Grljušića, rad Ureda odvijao se sukladno planiranim stavkama Plana i programu rada
za 2015. godinu, a nakon imenovanja gradonačelnika Grljušića pod njegovim predsjedanjem održale
su se tri sjednice Turističkog vijeća i dvije sjednice Skupštine Turističke zajednice, kao i dvije sjednice
Nadzornog odbora.

TURISTIČKI URED


Uz provođenje zadataka utvrđenih Programom rada TZ Grada Vrgorca za 2015. i zaključcima
Turističkoga vijeća i Skupštine obavljaju se evidencije i statistički podaci utvrđeni propisima i
aktima Zajednice, a Ured je na usluzi informacijama i materijalima kako posjetiteljima, tako i
svim zainteresiranim subjektima. U Turističkom uredu nastavlja se vršiti mjesečna, kvartalna i
godišnja obrada podataka o turističkom prometu u gradu, a svi podaci i izvješća dostavljali su
se prema traženjima u Glavni ured Hrvatske turističke zajednice, Turistički ured SDŽ i
Ministarstvo turizma RH. Turistički ured je ujedno i turističko – informativni centar gdje smo
obavljali sljedeće poslove: Vršili smo prijavu i odjavu boravka turista, vlasnika kuća i stanova za
odmor, slali smo obavijesti o načinu i zakonskim rokovima naplate boravišne pristojbe
paušalcima uz priložene uplatnice, informirali smo goste i posjetitelje atraktivnostima,
smještajnim mogućnostima, o znamenitostima i ljepotama vrgorskog kraja i okolice,
upoznavali smo pravne i fizičke osobe s uputama u svezi uplata boravišne pristojbe, kao i o
aktualnim propisima u turizmu. Izvještavali smo iznajmljivače na našem području o datumima
održavanja radionica u organizaciji predstavništva HTZ-a



Sukladno Odluci Turističkoga Vijeća TZ GV (URBR: 19/15) o davanju suglasnosti za najam
poslovnog prostora za potrebe Turističkog ureda Grada Vrgorca, Turistička zajednica preselila
je u novi ured koji ujedno služi i za potrebe info centra, a koji je smješten u staroj jezgri grada
u Ulici Rade Miletića 1 te je opremljen i uređen novom opremom u svrhu što boljeg i
kvalitetnijeg djelovanja Turističke zajednice grada Vrgorca i podizanja kvalitete turističke
ponude. Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije potpomogla je uređenje ureda i
info centra s 10.000,00 kuna.
UTROŠENA SREDSTVA TZ GV: 14.256,71 kn
SREDSTVA TZ SDŽ: 10.000,00 kn



Sukladno Odluci Turističkoga Vijeća TZ GV (URBR: 21/15) o pokretanju postupka prijema
djelatnika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkom uredu
Turističke zajednice grada Vrgorca za razdoblje 2015./2016. godine, TZ grada Vrgorca
15.04.2015. raspisala je javni poziv za stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa
te sukladno Zakonu od 18. lipnja 2015. potpisan Ugovor s kandidatkinjom Katarinom Ćutuk.
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Ured TZ grada Vrgorca aktivno radi na osmišljavanju izletničke ponude na vrgorskom području
s posebnim naglaskom na ljepote i potencijal vrgorskog polja Jezero.



TZ grada Vrgorca inicirala je nekoliko sastanaka s Gradskim kulturnim središtem u svrhu
stavljanja u funkciju rodne kuće Tina Ujevića, a od naše je strane predloženo osnivanje radne
skupine koja bi kvalitetno promišljala sadržaj te vrijedne hrvatske kulturne baštine. Iako
rezultata po tom pitanju nije bilo, naši su napori ipak rezultirali otvaranjem i oživljavanjem
rodne kule Tina Ujevića kada je TZ grada Vrgorca organizirala Noć muzeja 2015. godine i
osmislila kulturni sadržaj te je držala kulu otvorenom za javnost od srpnja do kraja rujna 2015.
godine u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, a uz suradnju s likovnom udrugom ARS Vrgorac
u kuli smo postavili izložbu djela lokalnih vrgorskih umjetnika te izložbu fotografija Mate
Svjetskog.



PPS BIOKOVO – TZ grada Vrgorca redovito sudjeluje na svim sastancima PPS BIOKOVO te smo
u sve aktivnosti PPS-a uključeni i svojom ponudom. TZ GV je pristupila je PPS-u BIOKOVO
kolovozu 2014. pristupio projektu PPS Biokovo s ciljem poticanja razvoja atraktivne i
konkurentne destinacijske ponude koja turistima nudi posebne, autentične i privlačne
turističke proizvode s dodanom vrijednošću u razdoblju predsezone i posezone, te uspješne
tržišne komunikacije koja može pridonijeti boljoj vidljivosti i vrijednosnoj percepciji Vrgorca
kao destinacije koja ima atraktivnu ponudu u PPS razdoblju. TZ grada Vrgorca redovito
sudjeluje na svim sastancima i svojom ponudom smo uključeni u sve aktivnosti PPS-a BIOKOVO
U suradnji s PPS Biokovo u 2015 godini snimljena je reportaža iz Vrgorca za emisiju Dobro jutro
Hrvatska PPS, a 26. rujna francuski novinari posjetili su vrgorsko polje Jezero uz ruralnu
ponudu Seljačkog domaćinstva Borovac i Etno sela Kokorići, imali su vožnju lađom te su kušali
autohtona vrgorska jela i vina.



PROJEKT „ZABORAVLJENI PUTI ZAGORE“ – aktivno sudjelovanje u pripremanju projekta
Zaboravljeni puti Zagore, kojeg je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike
Hrvatske prihvatilo za financiranje iz fondova Europske unije u 2013. godini. Voditelj i
nositelj EU projekta "Zaboravljeni putevi Zagore" je Upravni odjel za društvene djelatnosti
Grada Vrgorca, u partnerstvu s 15 gradova i općina. Projekt se ubraja u izgradnju javne
infrastrukture kroz osmišljavanje i uređenje sigurnih pješačkih staza koje se koriste u turističke
sportsko-rekreativne svrhe u ruralnim i neurbaniziranim prirodnim područjima. Prirodna
baština na taj način postaje dostupna širokom krugu posjetitelja. TZ grada Vrgorca sudjelovala
je u osmišljavanju staza (pješačkih, biciklističkih, planinarskih i vinskih) na cijelom vrgorskom
području.



TZ grada Vrgorca predložila je i nominirala Seljačko domaćinstvo Borovac iz Vrgorca za
nacionalnu nagradu Suncokret Ruralnog turizma kojeg dodjeljuje Klub članova „Selo“ i HF
ETNO EKO GRUPA d.o.o., a Seljačkom domaćinstvu Borovac je u kategoriji „Turistička seljačka
obiteljska gospodarstva“ dodijeljena brončana povelja. To je još jedno priznanje kvalitetnoj
ruralnoj ponudi vrgorskog kraja nakon prošlogodišnjeg nagrađenog Zvonimira Pervana
vlasnika Etno sela Kokorići u kategoriji poduzetnika godine. Zajedno s vlasnicom gospođom
Dragicom Borovac sudjelovali smo na svečanom uručenju nagrade 15. prosinca 2015. godine
u Zagrebu.
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Ponuda vrgorskoga kraja predstavljena je u katalogu RURAL TOURISM IN BIOKOVO AND THE
SURROUNDING AREA. TZ grada Vrgorca bila je na raspolaganju za sve informacije, a projekt su
proveli Javna ustanova RERA S.D. i Ministarstvo gospodarstva Zapadnohercegovačke Županije
s partnerima Javnom ustanovom „Park prirode Biokovo“ i Udrugom za zaštitu i očuvanje
izvornih pasmina domaćih životinja. Vrgorski kraj također je uključen u Nacionalni katalog
Ruralni turizam Hrvatske kojeg je izdalo Ministarstvo RH i Hrvatska gospodarska komora 2015.
godine.



HRT / KINORAMA – Serija „Patrola na cesti“ - U travnju 2015. godine u Vrgorcu se snimala serija
Patrola na cesti, Jurice Pavičića koju je za HRT snimala producentska kuća Kinorama iz Zagreba.
TZ grada Vrgorca aktivno je sudjelovala u organizatorskom dijelu te je ostvarena izvrsna
suradnja s navedenom producentskom kućom, a načelno su započeti i razgovori o pokretanju
filmskog festivala u Vrgorcu.



U tijeku je izrada turističke karte područja grada Vrgorca na kojima je poseban naglasak
stavljen na tematske povijesne staze, znamenitosti, stara sela i zaselke koja su pod zaštitom
Ministarstva kulture, kao i detaljnog plana grada. Na karti će biti ucrtane 3 biciklističke staze
koje su u procesu obilježavanja od strane Biciklističkog saveza Dalmacije te obilježene
planinarske i pješačke staze. Karte područja TZ SDŽ sufinancirala je iznosom TZ 10.000,00 kn
UTROŠENA SREDSTVA TZ GV: 3.543,00 kn
SREDTSVA TZ SDŽ: 10.000,00 kn



U organizaciji Biciklističkog saveza Dalmacije i TZ Splitsko – dalmatinske županije krenulo se u
projekt obilježavanja tri biciklističke staze na vrgorskom području koje bi obuhvatile planinski
kraj, polja i vrgorski dio Parka prirode Biokovo. Tim projektom obilježit će se biciklistička staza
„Mate Svjetski“, biciklistička staza „Tri polja“ i biciklistička staza „Put Biokova“.



eVisitor – temeljem novog „Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te obliku i sadržaju obrasca
prijave turista TZ“ (NN 126/15) od 1. siječnja 2016. godine, započela je primjena novoga
jedinstvenoga nacionalnoga sustava prijave turista Turističkoj zajednici - eVisitor. Od tada svi
registrirani smještajni objekti moraju vršiti online prijavu i odjavu turista navedeni jedinstveni
informatički sustav eVisitor koji je za sve korisnike besplatan. Turistička zajednica grada
Vrgorca sukladno Pravilniku uvrstila je u sustav eVisitor sve objekte na svom području koji
pružaju uslugu smještaja te je informirala iznajmljivače o novostima i unosu prijave turista
putem ovog sustava. Također smo putem službenog dopisa zatražili potrebnu dokumentaciju
da bismo dodijelili korisničke podatke koje smo već uručili objektima koji pružaju uslugu
smještaja tijekom cijele godine. Direktorica TZ grada Vrgorca pohađala je edukacije vezano za
korištenje sustava eVisitor u Vodicama, a pojedinačne edukacije našim obveznicima pružamo
u prostorijama Ureda ili izravno kod iznajmljivača.
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RAD DIREKTORICE UREDA


Direktorica Ureda Turističke zajednice grada Vrgorca Željka Opačak u zakonskom je roku
podnijela prijavu za pristupanje stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom
uredu turističke zajednice (23. travnja 2015. godine) te je od strane Ministarstva turizma RH
pozvana na polaganje ispita 17.10.2015. godine kojeg je uspješno položila i primila Uvjerenje.



Na poziv predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrgorca gosp. Ante Pranića direktorica Ureda TZ
grada Vrgorca dostavila je Izvještaj o radu TZ GV za 2014. godinu te za razdoblje od 01.01. 2015.
godine do 30.09.2015. godine te je na 2. sjednici GV Grada Vrgorca održanoj 26. listopada
2015. godine iznijela je Financijski izvještaj i Izvještaj o radu TZ GV za 2014. godinu vijećnicima
Gradskoga vijeća Grada Vrgorca. Izvještaj je usvojen.

EDUKACIJE:
Direktorica ureda u 2015. godini sudjelovala je na sljedećim edukacijama i radionicama:







Studijsko putovanje u Istru u organizaciji LAG ADRION-a na područje LAG „Središnja Istra“,
LAG „Istočna Istra“ te manifestacijama „S klobasicom u Europi 2015.“ i „Dani meda 2015.“,
od 26. veljače do 01. ožujka 2015.god.
Edukacija radionica o ruralnom turizmu u dalmatinskome zaleđu Panj, Hrvace, 21.04.2015.
god.
EDUKACIJA ZA RAZVOJ RURALNIH KRAJEVA“ OBRAZOVANJE ZA TURIZAM NA SELJAČKIM
GOSPODARSTVIMA I RURALNI TURIZAM - 26. i 27. studenog 2015. u Dugopolju i Imotskom.
Seminar je prvenstveno bio namijenjen potencijalnim i registriranim OPG-ima, turističkim
seljačkim gospodarstvima i poduzetnicima u ruralnim područjima i ruralnom turizmu te svima
onima koji rade na području ruralnog turizma (jedinice područne i lokalne samouprave,
turističke zajednice, komore, udruge, zadruge, tvrtke, savjetodavna služba i ostali
zainteresirani).
eVisitor – edukacija HTZ-a namijenjena zaposlenicima turističkih zajednica vezano za
korištenje sustava eVisitor, Vodice 11. prosinca 2015. godine

RAD TIJELA TZ GV




U 2015. godini održale su se tri sjednice Turističkog vijeća, dvije sjednice Skupštine Turističke
zajednice, dok se Nadzorni odbor u sastavu Željko Pervan, Ante Tolić koji je delegiran od strane
TZ SDŽ, predsjednica NO Kornelije Bajalo i uz prisustvo direktorice Željke Opačak, sastao se dva
puta.
Na 4. redovnoj sjednici Skupštine TZ GV izabran je novi predstavnik u Skupštini TZ SDŽ te je
umjesto Željka Borovca imenovan Zvonimir Pervan kao novi predstavnik TZ grada Vrgorca u
Skupštini TZ Splitsko – dalmatinske županije.
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Sukladno Programu rada i Financijskom planu za 2015. godinu usvojenom na 2. redovnoj sjednici
Skupštine Turističke zajednice grada Vrgorca održanoj 27. studenoga 2014. godine, Ured TZ Grada
Vrgorca uspješno je realizirao sljedeće zadatke:

SIJEČANJ
NOĆ MUZEJA, 30.01.2015.


U organizaciji TZ grada Vrgorca te uz suradnju s Gradskim kulturnim središtem, 30. siječnja
2015. Vrgorac se po prvi put uključio u nacionalnu kulturnu akciju Noć muzeja otvaranjem
vrata rodne kule Tina Ujevića. Prva Noć muzeja u Vrgorcu u Tinovoj kuli ponudila je izložbu
fotografija Jure Divića "Tinovi dani - retrospektiva", foto osvrt na protekle godine održavanja
kulturne manifestacije "S Tinom u Vrgorcu" (Tinovi dani), koju je vrgorski književnik, kroničar i
fotograf Jure Divić marljivo pospremao u anale ovjekovječenih zbivanja u Tinovu gradu, a
kulturna večer je bila upotpunjena glazbenim nastupima vrgorske klape Gormita te glazbenog
virtuoza Jacka Roskama.
UTROŠENA SREDSTVA: 150,00 kn

VELJAČA
MAČKARE, 15.02.2015.


TZ grada Vrgorca uspješno je obnovila tradicionalnu mačkarsku povorku u Vrgorcu. S
obzirom da se radilo o dugogodišnjoj tradiciji i običajima koji spadaju u svojevrsnu kulturnu
baštinu našega kraja, a koja se u Vrgorcu već godinama nije događala, ove smo godine uspješno
organizirali ceremoniju „suđenja“ i „spaljivanja krnje“, čime je TZG Vrgorac uspješno
revitalizirao tradicionalne „Mačkare“. U mačkarsku povorku uspješno su se uključili građani
Vrgorca, a u osmišljavanju i realizaciju programa uključile su se i brojne vrgorske udruge i
ustanove (Udruga mladih Mali zeleni, lađari, vatrogasci itd.)
UTROŠENA SREDSTVA: 921,18 kn

OŽUJAK
OSVITLAJMO GRADINU, 21.03.2015.


U sklopu zelene eko akcija predviđene Planom i programom za 2015. godinu, TZ grada Vrgorca
ove je godine na prvi dan proljeća 21.03.2015. god. uspješno organizirala akciju „Osvitlajmo
Gradinu zajedno“. U čišćenju i uređivanju srednjovjekovne utvrde Gradina, simbola Grada
Vrgorca, uspješno se uključila Gradska čistoća i DVD Grada Vrgorca te preko 30 sugrađana
volontera čime se u dobrom duhu i druženju razvijala svijest o očuvanju i uređenju zelenih
površina i kulturne baštine.
UTROŠENA SREDSTVA: 995,00 kn
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TRAVANJ
ZELENI DANI – 20.04.2015. DO 25.04.2015.


Zeleni dani 2015 godine, tjedan domaćih samoniklih salata, mišanci i divljega zelja uspješno
je održan od 20. travnja do 25. travnja u suradnji s restoranom Pilač u Vrgorcu koji je u
specijalnom zelenom tjednu za marende servirao divlje salate i mišance, žutinicu, kuke,
kostriš te domaće varivo od divljega zelja čime se uspješno promovirala izvorna
gastronomska ponuda vrgorskog kraja u svrhu čuvanja korijena izvorne zdrave prehrane.
UTROŠENA SREDSTVA: 1.000,00 kn

SVIBANJ
PROCVIT 01.05.2015.


Cvjetna akcija u sklopu Praznika rada „Procvit“ uspješno je održana 01. svibnja 2015.
godine. S obzirom da stanovnici vrgorskog kraja imaju svoje tradicionalne prvosvibanjske
običaje, tzv. paljenje procvita večer uoči praznika, a tijekom noći i ranoga jutra akcija krađe
cvijeća s balkona i okućnica kojima mladi Vrgorca odnose posude s cvijećem s balkona te
njima kite i uređuju glavnu vrgorsku ulicu uz ranojutarnje zvukove zornice Gradskog
orkestra „Ljudevit Bačić“, da bi potom iste posude ili pitari bili vraćeni vlasnicima, radi
daljnjeg očuvanja ove šaljive vrgorske tradicije koja se može okarakterizirati
nematerijalnom baštinom, ali i poticanja na uljepšavanje grada, TZ GV je svakome čiji je
pitar tijekom noći ukraden i osvanuo kao ukras glavne ulice, prilikom vraćanja posude
poklonila dodatnu sadnicu cvijeća, tako da bi se tradicija sačuvala, a gradske okućnice i
balkoni iz godine u godinu bile sve ljepše i uređenije.
UTROŠENA SREDSTVA: 420,00 kn

DANI JAGODA
ZAGREB, Cvjetni trg – 02.05.2015.
RIJEKA, Korzo – 09.05.2015.
DUBROVNIK, Stradun – 16.05.2015.


Dosadašnjih godina sezona jagode u Vrgorcu obilježavala se na lokalnoj pučkoj
manifestaciji Dan jagoda u mjesecu svibnju kada uz popratni folklorni i glazbeni program.
S obzirom da je vrgoračka jagoda pravi hrvatski brand na kojem se može temeljiti i naša
prepoznatljivost i turistička ponuda, u 2015. godini umjesto u Vrgorcu TZGV predstavila je
Dan vrgoračkih jagoda u tri hrvatska grada; Zagreb na Cvjetnom trgu, 02.05.2015. Rijeka
na Korzu, 09.05.2015. te u Dubrovniku na Stradunu, 16.05.2015. Na tim najatraktivnijim
hrvatskim lokacijama prezentirali smo ponudu slatkih vrgoračkih jagoda uz prigodan
zabavni program na kojem su svoje uspješne nastupe imali KUD Dusina, FA Matokit, KUD
Vrgorska krajina i klapa Goromita.
Takav način prezentacije pokazao se iznimno uspješnim te su Vrgorčani bili popraćeni u
svim relevantnim nacionalnim i lokanim medijima od kojih su najznačajniji razgovor uživo
u studiju u emisiji Hrvatska uživo na HRT1 01. svibnja 2015. godine, dan uoči manifestacije
u Zagrebu te javljanje uživo s manifestacije na Cvjetnom trgu u emisiji Subotom ujutro na
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HRT1, zatim prilog o promociji u Zagrebu na središnjem Dnevniku Nove TV, razgovor uživo
u radijskim emisijama HRT studio Rijeka i Dubrovnik, dok smo u svim gradovima pobudili
jednako veliki interes i javnosti i medija.
DANI JAGODA 2015 U MEDIJIMA:
Hrvatska uživo, razgovor u studiju 01.05.2015. 7 min, Subotom ujutro, javljanje s Cvjetnog
trga, Nova TV – središnji dnevnik, Radio Sljeme - razgovor 6 min, Najava Turizam info
tromjesečnik, HR Rijeka – intervju uživo u studiju 15 min, HR Dubrovnik – dva dana ranije
najava događanja putem telefonskog razgovora, HR Dubrovnik - na sam dan izravno
javljanje sa Straduna, HR 2 program – izravno javljanje sa Straduna, Dubrovački dnevnik,
Dubrovački vjesnik, Dubrovački list, Dalje.com, Glasgrada.hr, Dubrovniknet.hr, TZ Zagreb
(službene stranice), TZ Rijeka visit Rijeka (službene stranice), TZ Dubrovnik (službene
stranice), Župski portal, Slobodna Dalmacija, www.dubrovnik-turistinfo.com,
kvarnerski.com, Makarska Kronika, Total Inland Dalmatia, Vrgoračke Novine,
vrgorac.blog.hr, Radio Biokovo
UTROŠENA SREDSTVA: 31.924,26 kn

DRVENIČKE STINE, SUSRET DRVENIČANA I VRGORČANA 30.05.2015.


U cilju oživljavanja i valoriziranja turističke staze Alberta Fortisa, povijesne staze koja je
stoljećima je bila žila kucavica i jedna od vitalnih poveznica primorja i Zagore, u organizaciji
Turističke zajednice Drvenika i Vrgorca u subotu 30. svibnja održan je prvi susret
Drveničana i Vrgorčana na vrhu staze poznate kao Drveniče stine.
Dogovoreno je da ovaj susret Vrgorčana i Drveničana postane godišnja tradicija i simbol
povijesne povezanosti, prijateljstva i suradnje. Tom prigodom staza koja spaja Vrgorac i
Drvenik pročišćena je na njoj s vrgorske strane osvježena markacija dok je strana od
Drvenika u potpunosti označena smeđom signalizacijom.
SUSRET NA DRVENIČKIM STINAMA U MEDIJIMA: Radio Makarska Rivijera, Radio Biokovo,
Vrgoračke novine, Makarska Kronika, Slobodna Dalmacija
UTROŠENA SREDSTVA: 615,47 kn

LIPANJ
VRGORSKA KLAPSKA NOĆ, 29.06.2015.


U želji očuvanja tradicije klapskog pjevanja u gradu Vrgorcu TZ GV je ove godine uspješno
organizirala susret klapa „Vrgorska klapska noć“ koja se održavala u iznimno atraktivnom
kamenom ambijentu ispred crkve Navještenja Blažene Djevice Marije u Vrgorcu, u srcu
stare jezgre grada. Namjera je da ovaj susret klapa u Vrgorcu postane tradicionalan, čime
će se u konačnici sadržajno pridonijeti kulturnoj i turističkoj ponudi grada.
UTROŠENA SREDSTVA: 3.814,60 kn
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KOLOVOZ
FESTIVAL PUSTOLOVA „MATE SVJETSKI“, 21. I 22.08.2015.


Festival pustolova „Mate Svjetski“ ove se godine po prvi put održao u Vrgorcu u organizaciji
Turističke zajednice grada Vrgorca i pokazao kao iznimno uspješna manifestacija. U
suradnji sa Stipom Božićem i Dragom Glamuzinom dvojcem zaslužnim za izdavanje knjige
„Ja, Mate Svjetski“, Vrgorac je 21. i 22. kolovoza bio mjesto susreta putnika svjetskih
razmjera, putopisaca, pustolova, avanturista i svih zaljubljenika u putovanja. Prezentacije
putopisa na otvorenom izazvale su veliko zanimanje i posjećenost, a održavale su se u
gradskom Parku 21.08.2015 te na Stiljima 22.08.2015. Uz svjetski poznatog alpinista Stipu
Božića i glavnog urednika VBZ-a Dragu Glamuzinu kao domaćine, na prvom Festivalu
pustolova „Mate Svjetski“ sudjelovali su motorist i pustolov Željan Rakela te svjetski putnici
Dvina Meler i Nikola Baraka, utemeljitelj Hrvatskog kluba putnika.
Za vrijeme festivala u Mjesnom domu u Stiljima bila je postavljena izložba fotografija Mate
Svjetskog koje je zabilježio na svojim brojnim putovanjima, a ista je izložba do daljnjega
postavljena u rodnoj kuli Tina Ujevića.
MEDIJI O FESTIVALU PUSTOLOVA „MATE SVJETSKI“: Total FM radio Split – razgovor
izravno u programu, Radio Makarska Rivijera – razgovor izravno u programu, Radio
Biokovo - razgovor izravno u programu, Radio Dalmacija – razgovor izravno u programu,
Mint.hr (službene stranice Ministarstva turizma), Zanimljivo.hr, Dalmacijanews.hr,
Prigorski.hr, Hrvatski klub putnika, Putoholičari, VBZ online, Dalmacijanews.hr, Makarska
kronika najava i reportaža, Vrgoračke novine – reportaža, Vrgorac.blog.hr
UTROŠENA SREDSTVA: 17.291,42 kn

LISTOPAD
BIKLIJADA
Ovogodišnja 16. Biklijada po redu protekla je još jednim uspješnim izdanjem tradicionalne
manifestacije kojim smo očuvali uspomenu na baštinu svojih predaka. Iako je bilo planirano
da ove godine po prvi put održimo Biklijadu na dva dana večernjeg sajma i zabavnog i
folklornog programa, zbog vremenskih neprilika cjelokupni program je održan u petak 3.
listopada 2015. godine. Manifestacija je započela prodajnom izložbom na preko tridesetak
izlagača raznih rukotvorina i domaćih proizvoda koju su postavili Vrgorčani i članovi LAG
Adrion. U folklornom djelu programa nastupili su Folklorni ansambl Matokit iz Vrgorca, KUD
Dusina iz Dusine, KUD Naši korijeni iz župe Kljaci iz Šibenika, klapa Goromita, Dream team babe,
HKUD Radišići iz Ljubuškog, imotske Bile Ruže i Prološke gangašice, kao i KUD Podbablje. Nakon
folklornog uslijedio je zabavni dio programa festival Zagora gori na kojem su nastupili izvrsni
riječki band Quassarr i poznata grupa Silente. Suradnja s festivalom Zagora gori pokazala se još
jednom uspješnom, učinivši program još bogatijim i interesantnijim. Iznimno uspješna i ove
godine bila je suradnja s profesorima i učenicima SŠ Tina Ujevića koji su pripremili gastro
ponudu za sve sudionike folklornog programa. Prema procjenama na manifestaciji je
prisustvovalo preko 2000 ljudi, što je još jednom pokazalo da je Biklijada naše najveće
okupljanje u godini.
UTROŠENA SREDSTVA: 34.016,90 kn
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STUDENI
DANI MLADIH VINA
U duhu očuvanja dalmatinske tradicije probanja mladoga vina oko blagdana Svih svetih te
razvoja kulture i umijeća pravljenja što kvalitetnijih vina vrgorskog vinogorja, Turistička
zajednica grada Vrgorca u suradnji s Udrugom vinara i vinogradara grada Vrgorca 11.11.2015.
godine organizirala je prve Dane mladoga vina u Vinariji Pilač u Vrgorcu. Na edukaciju se sa
svojim mladim vinima odazvalo 20-ak vinara s područja vrgorskoga kraja koji su bili jednako
željni novih znanja, kao potvrde svoje kvalitete od strane vrhunskih enologa koji su kušali sva
prijavljena vina da bi svojim stručnim savjetima i usmjeravanjem doprinijeli njihovom
njegovanju i usavršavanju. Voditelji radionice bili su enolog Davor Mitrović, dipl.ing.agr., s
dugogodišnjim radnim iskustvom u Plenkovićevoj vinariji Zlatan otok i autor najboljeg
hrvatskoga vina Zlatan Pošip 2010., kojim je proglašen apsolutnim šampionom Decanter World
Wine Awards , enolog Mislav Maršić, dipl.ing.agr., enolog Vinarije Grabovac, aktivni kušač
Zavoda za vinarstvo i vinogradarstvo Republike Hrvatske te enolog Goran Franić, dipl.ing.agr.,
proizvođač prvog vrhunskog crnog vina „Trnak“ s područja vrgorskoga vinogorja
UTROŠENA SREDSTVA: 1.000,00 kn

PROSINAC
BOŽIĆNI SAJAM

U iščekivanju blagdana i drugu godinu zaredom Turistička zajednica Vrgorac je organizirala
božićno druženje i božićni sajam tri vikenda u mjesecu prosincu na Trgu hrvatskih branitelja.
Božićno druženje izazvalo je veliki interes kod građana koji su se u velikom broju okupili i
uživali u blagdanskom ozračju i ponudi.
Trgom su se širili razni aromatični mirisi, a najviše se je ljudi grijalo i okupljalo oko tople
vatre. Blagdansko raspoloženje upotpunila je blagdanska ponuda hrane i pića, kuhano vino i
kobasice, kolačići, kesteni, vruća čokolada i kakao koju su nudile Udruga Osmijeh, Udruga
Bušin, Udruga SUH i mnogi drugi pojedinci. I ovo božićno druženje bilo je humanitarnog
karaktera, te je tako Udruga Osmijeh za djecu s posebnim sredstvima uspjela skupiti dovoljno
sredstava za nastavak rada defektologa.
Za bogat zabavan program tijekom mjeseca prosinca zaslužni su bili profesor Jure Vujević i
učenici Srednje škole Tin Ujević, gradski orkestar Ljudevit Bačić, male zumbice by Antonela i
Djed Mraz. Posebno oduševljenje kod djece izazvala je pojava Djeda Mraza zadnjeg vikenda
koji je djecu animirao, a kasnije dijelio poklone koje smo pripremili.
Božićno druženje prošlo je iznimno uspješno, u blagdanskom duhu na zadovoljstvo mještana
koji su mogli u svom gradu uživati u blagdanskom programu što je u konačnici doprinijelo
boljoj kvaliteti života u našem gradu.
UTROŠENA SREDSTVA: 14.555,71 kn
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POTPORE DOGAĐANJIMA









Revija frizura – aktivno sudjelovanje i potpora 26. i 27.06.2015. god.
Kulturno književna manifestacije „S Tinom u Vrgorcu“ – aktivno sudjelovanje 30.06.2015.
do 05.07.2015Folklorna manifestacija „Večer pod Matokitom“ – aktivno sudjelovanje i potpora –
18.07.2015.god.
DANI TRADICIJE U VELIKOM GODINJU, aktivno sudjelovanje i potpora, 29.08. 2015. god.
Pučka fešta SISOJE MAJIĆ – potpora
Izlet u Vrgorac u sklopu 25. susreta vinara SABATINA – u suradnji s Vinarijom PILAČ aktivno
sudjelovanje i potpora
HRT / KINORAMA – Serija „Patrola na cesti“ – pomoć pri organizaciji na terenu
Obilježavanje sv. Kate i 325. obljetnice oslobođenja Vrgorca od Turaka – aktivno
sudjelovanje 25.11.2015. god.
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