
 

Udruga obitelji s troje ili više djece 

Zagreb, 29. listopada 2020. 

 

Nominacija za nagradu EUROPSKA VELIKA OBITELJ GODINE 

 

Na otoku Krku u Hrvatskoj nalazi se malo mjesto Vrbnik koje broji tek nešto više od 1.000 stanovnika. 

U toj malenoj sredini živi svestrana 3plus obitelj Toljanić. Priča obitelji Toljanić započela je 1997. 

godine kada su se Katarina i Franjo vjenčali. Bračni par Toljanić vjerovao je u snagu obiteljskog 

zajedništva od samih početaka te su kroz svoj bračni život u 23 godine braka postali roditelji 

dvanaestero djece: Kate (23), Stjepan (21), Ljubica (20), Zlatko (18), Marija (17), Franica (15), blizanci 

Mihael (13) i Gabriel (13), Gašpar (11), Anđela (8), Karmen (6) i Luce (2). Kate je već zasnovala i 

vlastitu obitelj te je nedavno rođena i njena kćer Beata. 

Osim što im je od samih početaka prioritet bio obiteljski život, Franjo je proširio i posao svojih roditelja. 

S 22 godine počeo je voditi obiteljsku tvrtku kao prvi i tada jedini zaposlenik. Obitelj Toljanić je još 

1995. godine otvorila restoran, podrum pretvorila u konobu, nedaleko od vinograda sagradili su 

veliku vinariju, a 2016. godine i impresivni hotel koji je posvećen vinovoj lozi. Katarina je svome 

suprugu bila stalna podrška, a između ostalog, uredila je njihove poslovne prostore u Vrbniku – 

kušaonicu vina Gospoja, pizzeriju i konobu Žlahtina, luksuzni hotel Gospoja i prodavaonice vina u 

Rijeci. 

Obitelj Toljanić primila je niz nagrada vezano uz obiteljski posao, a Franjo je proglašen i hrvatskim 

menadžerom godine 2018. u kategoriji malih poduzeća. Danas obiteljska tvrtka Gospoja broji 50 

stalno zaposlenih osoba, a preko sezone taj broj doseže i 80 zaposlenih. U njoj rade i aktivni su svi 

članovi obitelji Toljanić, što naravno podrazumijeva i djecu. Majka Katarina napominje kako svi „imaju 

naviku rada, to je osjećaj da su potrebni, da netko o njima ovisi, da su bitni negdje. I nije im 

dosadno…“.  

Svakodnevne obveze oko obiteljskog posla supružnike Katarinu i Franju nisu spriječile da svojoj djeci 

pruže najljepše moguće djetinjstvo i nauče ih što je temelj sretne obitelji, a to je međusobno 

razumijevanje, povjerenje, pomaganje i ljubav, a iznad svega pouzdanje u Boga. „Iako Franjo i ja 

nismo planirali ovoliko djece, sretna sam. Nikada se nismo svađali, o svemu smo se dogovarali i 

najsretniji smo bili kad smo svi na okupu“, priča Katarina i nastavlja „… naša djeca su skromna, 

https://www.gospoja.hr/


 

naučila su da se sve dijeli i da se mora raditi. Tako da nam i najmanji pomažu u obiteljskom poslu – 

u onome što u svojoj dobi mogu činiti. Ali ni za što nisu zakinuta. Imamo primjerice samo jedan 

televizor pa se dogovaramo što ćemo gledati. Nastojimo ih odgajati tako da shvate što su prave 

vrijednosti u životu“, priča majka Katarina. 

Katarina i Franjo Toljanić jednom prilikom rekli su „kako je u odgoju bitno puno razgovarati s djecom 

jer djeca u obitelji sve mogu naučiti za svoj život“. Stoga sa svojom djecom pričaju o dobrim potezima 

u životu, ali i o onima gdje su pogriješili. Važno je da „djeca osjete da ih se uvažava i da je dom 

zapravo dom. Dom je nešto što je najvrijednije u našoj okolini, u našim životima.“ 

Nažalost, u proljeće 2020. godine obitelj Toljanić zadesila je velika nesreća, kada je u prometnoj 

nesreći u 47. godini poginuo otac Franjo ostavivši iza sebe suprugu Katarinu i njihovu djecu. Unatoč 

golemoj tuzi, majka Katarina i dalje svjedoči obiteljske vrijednosti te je primjer svojoj djeci nastojeći 

da im ništa ne nedostaje, kao ni da se ne zaboravi sav trud i rad njezinog supruga kojemu je obitelj 

uvijek bila na prvome mjestu. „Sve što je napravljeno bila je Franjina inicijativa, njegov san koji je 

ostvarivao uz podršku obitelji. Nastavljamo raditi onako kako nas je Franjo učio i pokazao da se 

može, moramo živjeti njegov san jer nam je svima omogućio prelijepe zajedničke trenutke.“, priča 

Katarina i nadodaje „… on živi s nama, vidim ga u svakom djetetu, u našem poslu. Za nas je smrt 

samo prijelaz i svatko će od nas jednog dana prijeći na drugu stranu, gdje nas čeka naš Franjo.“ 

Temeljem svega navedenoga, Hrvatska udruga obitelji s troje ili više djece smatra da je obitelj 

Toljanić iz zaslužila ovu nagradu jer je riječ o velikoj obitelji čija je životna priča uzorna i poticajna i 

koja živi prave obiteljske vrijednosti. 
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