Turistička zajednica Općine Brinje

IZVJEŠĆE O RADU TU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016.-31.12.2016.

Brinje, veljača 2017.

UVOD

Izvješće Turističkog ureda TZO Brinje za 2016.godinu, sukladno Zakonu, sadrži podatke o radu
turističkog ureda i izvršenju programom rada utvrđenih zadataka te financijsko izvješće o izdacima za
njihovo izvršenje kao i izdacima za rad turističkog ureda.
TZO Brinje djelovala je tijekom 2016.godine, u skladu s usvojenim Programom rada i financijskim
planom, te sukladno odlukama Turističkog vijeća i Skupštine Turističke zajednice Brinje. Iz Programa
rada 2016.godine, nije realizirana stavka izgradnje replike mlinica kod Siničić spilje iz razloga što je to
trebao biti zajednički projekt TU i planinarskog društva Dinaridi od kojih se očekivalo idejno rješenje
koje do dana sastavljanja ovog izvješća nije pristiglo.
TURISTIČKI URED

Osim programskih zadataka u turističkom uredu obavljali su se svi administrativni poslovi vezani za rad
Zajednice. Tijekom 2015. godine, ured je, osim direktora, imao zaposlenu jednu djelatnicu prema
programu stučnog osposobljavanja.
TURISTIČKI PROMET

Godina 2016. je prva godina u kojoj Turistički ured raspolaže potpunim statističkim podacima
ostvarenih dolazaka i noćenja za cijelu godinu. Tako je u razdoblju od siječnja do prosinca 2016.
ostvareno:
-

-

1628 dolazaka i 1721 noćenja. Prosječno trajanje boravka je 1,09 dana. Udio stranih turista u
broju ostvarenih noćenja je 90,70% u odnosu na 9,30% domaćih.
Prema vrsti smještajnih objekata, od ukupnog broja noćenja, u hotelima je ostvareno 96,98%
noćenja, dok je ostalih 3,02% ostvareno u privatnom smještaju, što i nije čudno jer na području
Zajednice ima tek 8 registriranih ležajeva.
U ukupnom prometu turističkih noćenja dominantni su turisti iz Njemačke s ostvarenih 13,02%
noćenja.

Podaci nisu usporedivi s predhodnom 2015.godinom, obzirom da je sustav prijave i odjave turista u
potpunosti zaživio tek sredinom 2015. godine.
Na području općine još uvijek postoji određeni broj stanovnika, ali i ugostitelja koji se bave pružanjem
usluga smještaja, bez valjane registracije za obavljanje te djelatnosti. Pretpostavka je da će proći još
neko vrijeme dok se ne registriraju i takvi „iznajmljivači“.
DIZAJN VRIJEDNOSTI

Aktivnosti ove kategorije odnose se na kreiranje novih proizvoda te iskorištavanje postojećih potencijala
s ciljem obogaćivanja turističke ponude.
Tako je u svibnju 2016. godine, završeno trasiranje i markiranje 50 km biciklističkih staza te uveden
sustav Javnih bicikala što bi trebalo potaknuti turiste na produženje boravka na našem području.
Biciklističke staze s biciklima, uz markiranu planinarsko pješačku stazu Brinje-Zarin, predstavljaju za
sada jedinu uređenu turističku infrastrukturu na području općine Brinje.
S projektom trasiranja ove biciklističke infrastrukture, TZO Brinje aplicirala je na Javni poziv HTZ-a i
ostvarila 15.000,00 kn bespovratnih financijskih sredstava, koje su pokrile oko 50% troškova.
U cilju uređenja okoliša i unaprjeđenja boravka gostiju, uređeno je parkiralište kod starog hotela
Sokolac, uređen je trg u centru Brinja te provedena akcija uređenja okućnica „Cvijet za ljepši okoliš“.
Turistički je ured financijski i operativno pomogao u uređenju dječjeg igrališta u Križpolju.
Za razdoblje Božića i Nove godine izrađene su jaslice na Gradini koje su dale izniman doprinos
ukupnom uređenju destinacije. Kod spilje Siničić, u suradnji s PD Škamnica, postavljena je natkrivena
promatračnica sa stolom i klupama.
Tijekom 2016. godine, TZO Brinje samostalno je provela 5 uspješnih manifestacija (Maskirni bal,
biciklijada 1. Brinje bike, 80-te su bile godine, Glazbeno-poetska večer, Ispraćaj stare godine u podne).
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Poseban naglasak TZO Brinje stavlja na organiziranje prve biciklijade u Brinju koja je okupila 80
biciklista iz cijele Hrvatske, što je iznimno velik odaziv u odnosu na održane biciklijade u susjednim
mjestima. U potpunosti je ostvaren cilj biciklijade, a to je promocija nove biciklističke destinacije, jer su
na istoj sudjelovali biciklisti iz 10-ak različitih biciklističkih klubova.
Na svim ostalim događanjima tijekom 2016.godine, Zajednica je surađivala, kako u vidu organizacijske i
promotivne, tako i financijske pomoći (6. Tradicionalni susret planinara, Vatrogasna vježba, 1. Smotra
folklora, organizacija proslave Dana Općine i blagdana Velike Gospe, 1. Smotra folklora te 2.Brinje
open natjecanje u taekwondo-u).
Za vrijeme održavanja manifestacija u organizaciji drugih udruga i ustanova, Turistički je ured za
građanstvo i goste bio dostupan za sve potrebne informacije.
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI I MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Prezentacija i oglašavanje, pa i edukacija, odvijala se putem web stranice te putem stranice na
društvenoj mreži Facebook. Na stranicama se redovito objavljuju novosti i oglasi s područja djelovanja
Zajednice. Manifestacije i događanja oglašavana su putem tiskanih plakata te na radijskim postajama
Otočca i Ogulina.
Tijekom 2016.godine, u suradnji s partnerom iz privatnog sektora, hotelom Lika, izrađen je promotivni
film o Brinju, u trajanju od 90 s, te zakupljeno 14 emitiranja na postaji TVMreža koja pokriva područje
Zagreba i Zagrebačke županije, Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije.
Od promotivnih materijala izrađene su karte biciklističkih staza, koje sadrže i druge lokacije prirodne i
kulturne baštine kraja. Sadržaj karte preveden je na engleski i njemački jezik.
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Kroz sustav udruženog oglašavanja, TZ Brinje sudjelovala je s promotivnim materijalima na sajmu
Ferienmesse u Beču, Austrija od 14.-17.01.2016.godine u suradnji s HGK Županijskom komorom
Otočac.
INTERNI MARKETING

Sve obavijesti, javne pozive i vijesti prosljeđivane su korisnicima putem web i facebook stranice.
Sudjelovalo se na seminarima i radionicama na regionalnoj razini koje su bile usmjerene prema razvoju
turističke ponude područja.
Kroz sustav internog marketinga provedena je akcija uređenja okućnica te podijeljene nagrade i
priznanja odabranima.

Financijsko izvješće za 2016. godinu
Prihodi

Boravišna pristojba; prihodi za boravišnu pristojbu naplaćeni su u cijelosti, u iznosu od 6.388,87 kn.
Sukladno broju ostvarenih noćenja najveći iznos BP uplaćen je od strane Millem inženjeringa (Hotel
Lika) 97,3%.
Turistička članarina; od siječnja 2016.godine, izmjenama Zakona o članarinama u turističkim
zajednicama smanjene su stope za obračun članarina za 15% što je dodatno umanjilo i tako male
prihode po toj osnovi. Nadzor nad naplatom ove obveze je na Poreznoj upravi, a podatke o konačno
naplaćenim iznosima očeujemo u travnju 2017. godine. Iznos uplaćene članarine u 2016.godini iznosi
36.341,88 kn.

Prihodi iz proračuna općine; prihodi iz proračunskih sredstava Općine Brinje, primljeno je 60.500,00 kn
od čega je 50.500,00 kn bilo namjenjeno organizaciji manifestacija i izradi pozornice.
Prihodi od drugih aktivnosti; od HTZ-a uprihodovano je 15.000,00 za trasiranje biciklističkih staza
Ostali nespomenuti prihodi (kamate, donacije, prodaja ulaznica); 4.880,56 kn
Prihodi od HZZ-a za program stručnog osposobljavanja: 10.779,24 kn
Ukupni prihodi s prijenosom iz 2015.godine su 434.871,89 kn
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Rashodi

Administratvini rashodi; uključuju rashode za plaće i doprinose djelatnika 145.240,73 kn, materijalne
rashode za rad, komunalije, bankovne i druge naknade usluge ureda 31.309,14 kn
Rashodi za uređenje općine i turističke infrastrukture; 35.109,85 kn
Rashodi za manifestacije; 62.349,01 kn
Promotivne aktivnosti: 16.837,77 kn
Sustav javnih bicikala i izrada pozornice: 77.475,00 kn
Transfer BP općini Brinje: 1.336,94 kn
Rashodi za Zakladu za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva; 25.000,00 kn ,uključuju rashode
za sudjelovanje u pilot projektu Zajedno za zajednicu, putem koje će biti financirano 5 projekata u
mjestima sudionika, gdje će se kroz natječaj u 2017.godini, povući 70% više sredstava od iznosa s
kojim je Zajednica participirala u tom pilot projektu. Uloženi će se iznos, na račun Zajednice podmiriti iz
sredstava općinskog proračuna.
Ukupni rashodi za 2016.godinu iznose 394.658,44 kn
Sažetak:

Mišljenja sam da su tijekom dvije protekle godine napravljeni značajni pomaci u razvoju turističke
ponude i da su dosadašnje aktivnosti pokazale da ovo područje ima potencijala za razvoj turizma što je
dugotrajan i težak proces, kao i u svim drugim kontinentalnim destinacijama. Nažalost, trenutne
zakonske odredbe predviđenih prihoda nisu dovoljne za financiranje rada turističkog ureda, a lokalna
samouprava također ne raspolaže dostatnim financijskim sredstvima koja bi omogućila nastavak rada
ureda. Stoga je neophodno da nadležna tijela Zajednice, te lokalna samouprava, donesu odluku o
daljnjem nastavku rada TZO Brinje.
Brinje, 9.veljače, 2017.

Direktor Turističke zajednice Općine Brinje
Mira Špehar
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