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U općini Vidovec održana je svečanost otvorenja etno kuće kulturno-informativno-

turističko-edukacijskog centra u naselju Domitrovec. Riječ je o jednoj od većih investicija 

na području općine, vrijednosti 2.700 000 kuna. Načelnik Općine Vidovec, Bruno Hranić, 

naglasio je važnost ovog projekta. 

- Naravno da je ona predviđena za razvoj ruralnog turizma na području naše općine. Mi 

smo prije nekoliko godina donijeli Strategiju razvoja ruralnog turizma. Na ovom području je

nekad bio društveni dom, zapušten jako, a sad smo stvorili jedan novi sadržaj. Tu će biti 

jedna multifunkcionalna dvorana koju će moći koristiti sve naše udruge, TZ Varaždinske 

županije, a  uspostavit ćemo i suradnje s turističkim agencijama. Tu je u blizini i OPG 

Cafuk koji je čuvar sjemena varaždinskog zelja, tako da smo napravili jednu cjelinu gdje će

ljudi moći vidjeti cijeli proces proizvodnje našeg zaštićenog varaždinskog zelja - najavio je 

Hranić.



Projekt je kroz dvije godine sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije. 

- Vjerujem da će ta kuća biti okosnica budućeg ruralnog razvoja u Vidovcu, ali da će biti i 

mjesto koje će, osim turista koji će dolaziti u Vidovec zbog ruralnog turizma, koristiti i 

stanovnici Vidovca za kulturne, edukacijske i druga događanja. Htjela bih istaknuti da je 

ova replika tradicionalne vidovečke kuće izvrstan spoj tradicije i modernog. Definitivno je 

riječ o reprezentativnoj građevini koja ima sve elemente multifunkcionalnog centra koji je 

potreban Vidovcu, ali istovremeno, od samog načina gradnje, do varaždinskog zelja koje 

će biti posađeno u vrtu i autohtonih stabala voćki, cijela priča pokazuje da Vidovčani 

poštuju svoju tradiciju i da se ponose njome, što tako treba i biti - kazala je državna tajnica 

u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nikolina Klaić.

Klaić je istaknula kako vjeruje će etno zbirka i cijela priča oko ove etno kuće privlačiti 

turiste u ovaj kraj, a uz male pomake, Vidovec će doći na turističku kartu u smjeru ruralnog

razvoja. 

- Ljudi rade, grade, trude se i vesele. Upravo bi na taj način trebao proći mandat naših 

načelnika, gradonačelnika, župana i Vlade. Puno investicija, gradilišta, novootvorenih 

mjesta, druženja. Jer je to upravo ono što ljude veseli. Općina Vidovec jedan od takvih 

lijepih primjera - naglasio je saborski zastupnik i predsjednik Županijske organizacije HDZ-

a Anđelko Stričak.

Predsjednica Povjerenstva za razvoj ruralnog turizma Općine Vidovec Silvija Zagorec 

istaknula je kako je od danas ruralni turizam općine Vidovec obogaćen za jednu vrijednu 

turističku atrakciju koja, osim što predstavlja repliku nekadašnje kuće, nastoji i oživjeti 

kulturni duh ovoga kraja. 

- Nadamo se da će naši mještani, poduzetnici, gospodarstvenici, učenici i svi ostali 

prepoznati vrijednosti truda i zalaganja čelnih ljudi općine Vidovec koji su osmislili i 

realizirali projekt izgradnje etno kuće te sačuvali od zaborava naš vidovečki identitet i 

kulturnu baštinu – kazala je Zagorec.

Svečanosti otvorenja prisustvovao je i ministar graditeljstva i prostornog uređenja i 

potpredsjednik Vlade Predrag Štromar, Natalija Martinčević, posebna savjetnica župana i 



predsjedavajuća TZ Varaždinske Županije, zamjenik župana Tomislav Paljak te načelnik 

Vinice Marijan Kostanjevac, načelnik Donje Voće Kruno Jurgec, načelnik Maruševca 

Damir Šprem i njegov zamjenik Mario Klapša. 










