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Oroslavje, 28.11.2016. 

 

 

Izvještaj rada direktora TZ grada Oroslavja za 2016 god. 

 

 

U siječnju 2016 počelu su pripreme oko organizacije Fašničkih špelancija koje su održane 

07.02.2016. na glavnog gradskom trgu. Posjećenost same manifestacije, bez obzira na snježne uvijete, 

bila je jako dobra.  Sudjelovalo je preko 300 izvođača (dječji vrtići, DND Oroslavje, OŠ Oroslavje i 

dr.) 

 

U  siječnju smo raspisali foto natječaj „Oroslavje kroz četiri godišnja doba“ koji je bio podijeljen u 

dva kruga od 15.01.- 31.05.16. i od 01.06.- 15.11.2016. 

 

U veljači  2016. god raspisan je  natječaji za bespovratna sredstva u Hrvatskoj turističkoj zajednici, 

Turistička zajednica grada Oroslavja prijavila je ukupno 1 projekata u vrijednosti 350.000,00 kn 

(koliko je maksimalno moguće prijaviti); naziv projekta je „Vranyczanyjeva poučna staza“ koja je 

obuhvaćala uređenje stubišta i nastava izgradnje staze prema jezeru, te uređenje samog okoliša oko 

jezera. Nažalost nisu odobrena nikakva sredstva. 

 

U veljači je Krapinsko-zagorska županija raspisala natječaj za „Potpore manifestacijama u kulturi“ 

gdje smo prijavili „Vrtnu zabavu kod Luje Vranyczany“ i „Božićni sajam“, ali nam je odobreno svega 

2.000,00 kn za „Vrtnu zabava“. 

 

U travnju ured Hrvatske turističke zajednice raspisao je natječaj za „Potpore događanjima“ gdje smo 

kandidirali „Vrtnu zabavu kod Luje Vranyczanya“ i „FIS rollerski world cup“, ali nažalost nisu 

odobrena nikakva sredstva potpore. 

 

„Vrtnu zabavu kod Luje Vranyczanya“ prijavili smo na natječaje kod HEP-a, INE za potpore 

događanjima, ali nisu odobrena nikakva sredstva. 

 

Hrvatska turistička zajednica dodjeljuje krajem godine „Godišnje Hrvatske turističke nagrade“ pa smo 

u kategoriji Rekreacija i zabava prijavili sportsko natjecanje u ski rolanju.  

 

U svibnju smo raspisali natječaj za „Flora 2016“ podijeljenu u nekoliko kategorija: za uređenje 

okućnice, prilaza, balkona, vrta i dr- Natječaj je bio raspisan od 21.05.- 01.089.2016. god. Kandidati su 

se trebali sami prijavljivati na natječaj, te je prijavljeno ukupno 5 kandidata.  
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Obzirom da je ove godine Muzej za umjetnost i obrt organizirao izložbu „Veličanstveni 

Vranyczanyjevi“ u Zagrebu koja se mogla posjetili od 14.05.- 21.08.2016., a pošto je obitelj 

Vranyczanyja vezana za Oroslavje, poslali smo Pismo namjere Muzeju za umjetnost i obrt da se u 

Oroslavju održi promocija kataloga „Veličanstveni Vranyczanyjevi“ što se je održalo 08.06.2016. god.  

 

U srpnju smo željeli organizirati posjet Izložbi Veličanstveni Vranyczanyjevi i konceru Zagrebačkih 

solista, ali zbog premalog broja prijavljenih sve je otkazano. 

 

 

Od veljače do prosinca sudjelovali smo na raznim edukacijama/seminarima/prezentacijam u 

organizaciji Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma, eVisitora , Turističkih zajednica s 

područja Krapinsko-zagorske županije, Poslovnog dnevnika, Wellcone, 100% Zagorsko 

 

 

 

 

        Maja Šijan 

        Direktorica ureda TZGO 
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