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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 4. sjednice Vijeća TZO Postira 

 

 

Sjednica Vijeća TZO Postira održana je u petak 15. studenog 2019. godine u uredu Turističke 
zajednice s početkom u 17:30 h. 

 

NAZOČNI: Siniša Marović, Marko Jelinčić, Ana Lovrić, Joško Pulišelić, Ivana Gospodnetić, 
Ivana Jelinčić 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Toni Buljević, Tonči Vlahović, Božidar Kovačić, Maja Bokšić  
 

ZAPISNIČAR: Ivana Jelinčić 

 

Siniša Marović pozdravio je okupljene te utvrdio kvorum. Predloženi dnevni red bio je 

sljedeći: 
 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Vijeća Turističke zajednice (19.6.2019.) 

2. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana TZO Postira za 2020. godinu 

3. Financijsko izvješće TZO Postira i turistički promet u prvih 10 mjeseci 2019. godine 

4. Izvješće o radu Turističke zajednice općine Postira u protekla 4 mjeseca 

5. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Točka 1. 
Zapisnik sa 3. sjednice Vijeća TZO Postira održane 19. lipnja 2019. jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 2. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima ukratko predstavila Prijedlog Plana 

rada i Financijskog plana TZO Postira za 2020. godinu. Detaljno je napisano u dokumentu 

kojeg su članovi Vijeća dobili prije održavanja Sjednice, a istaknulo se povećanje proračuna 
na 1.000.000,00 kn, po prvi put otkad postoji TZO Postira, povećanje ulaganja u 
manifestacije i marketing, kao i Trail park Dol, izradu mobilne aplikacije te studijsko 

putovanje. Vijećnici Ivana Gospodnetić i Joško Pulišelić upitali su za iznos za izradu mobilne 

aplikacije, koji im se čini mali, na što je Ivana Jelinčić rekla da je ponuda bila i manja od tog 
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iznosa, uz moguće nadogradnje. Tvrtci koja ima dobre reference u interesu je raditi sa što 
više Turističkih zajednica po njima prihvatljivoj cijeni nego samo sa njih nekoliko koje su u 

mogućnosti platiti vrlo visoku cijenu. Joško Pulišelić istaknuo je kako se ljestvica u radu TZO 
Postira svake godine diže i opravdava. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2020. 

godinu jednoglasno je prihvaćen. 
 

Točka 3. 

Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je prisutnima ukratko predstavila Financijsko 

izvješće na dan 31.10.2019. godine. Ukupni prihodi bili su 953.916,79 kn, a rashodi 

911.401,47 kn. Neplaćeni računi iznose 63.951,57 kn, a obveze dobavljača cca 70.000,00 kn. 
Stanje sredstava (žiroračun i blagajna) na dan 31.10.2019. iznose 110.226,54 kn. Kada se 
prihodima nadoda prijenos sredstava iz ranijih godina u iznosu od 39.260,44 kn, poslovanje 

rezultira viškom prihoda od 81.775,76 kn.  

Što se tiče turističkog prometa, u prvih 10 mjeseci tekuće godine registrirana su 19.372 
dolaska (-1%) te 152.842 noćenja (-4%). U sezoni kada skoro sva mjesta na Braču (i šire) 
bilježe velike minuse, veseli što su predsezona i posezona u plusu, što nam i jest cilj, da se 

rastereti glavna sezona u kojoj smo dosegli svoj vrhunac i više od toga ne bi bilo održivo s 
postojećom infrastrukturom. Siniša Marović rekao je kako jest zabilježen pad turističkih 
dolazaka i noćenja, ali je zabilježena povećana potrošnja, što je na kraju i bitnije. Ana Lovrić 
upitala je jesu li napokon bili prijavljeni svi sudionici međunarodnog dječjeg turnira u 
nogometu u listopadu, na što je Ivana Jelinčić potvrdno odgovorila. Marko Jelinčić upitao je 
što da napravi s prijavom sezonskih radnika koji trenutno borave kod njega u apartmanu i 

boraviti će još nekoliko tjedana, ali svaki vikend odlaze doma. Ivana Jelinčić odgovorila je 
kako im se u eVisitoru može staviti status ''sezonski radnik'' obzirom da nisu ''klasični'' turisti, 
na što je Ana Lovrić nadodala da je i ona imala sezonske radnike te ih je prijavljivala i 
odjavljivala sukladno njihovom boravku u objektu 

 

Točka 4. 

Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je ukratko navela što se sve radilo u protekla 4 
mjeseca, stavljajući najviše naglasak na natječaje i odobrena sredstva, održano Postirsko lito 
te manifestacije u posezoni i značaj koji one imaju. Ana Lovrić je rekla kako sve više gostiju 
svoj datum boravka u Postirima bira ovisno o održavanju pojedine manifestacije (poput Male 

noćne regate i Film festivala), na što je Siniša Marović dodao kako su i njegovi gosti iz 
Slovenije koji dolaze preko ljeta došli i za vrijeme 3. Svjetskog prvenstva u branju maslina, a 
nisu se natjecali. Ana Lovrić navela je i male postirske jedriličare kojima bi trebalo osigurati 
adekvatniji prostor za čuvanje stvari i treninge, na što je Siniša Marović rekao kako je 
potrebna bolja komunikacija od strane Jedriličarskog kluba ''Postira'' prema Općini Postira te 
su dogovorili sastanak. Joško Pulišelić spomenuo je predavanje o geologiji osobe koja je 
zainteresirana za to, na što je Ivana Jelinčić odgovorila da se svi zainteresirani mogu javiti. 
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Točka 5. 
Ivana Jelinčić obavijestila je prisutne o nagradi koju je osvojilo Svjetsko prvenstvo branju 
maslina, na svjetskoj razini. Naime, internacionalna organizacija Creative tourism network sa 

sjedištem u Barceloni (kojoj je partner i UNWTO) ima za cilj razvoj kreativnog turizma diljem 
svijeta te svake godine raspisuje natječaj za dodjelu nagrada u 5 kategorija: najbolja 

kreativna turistička agencija, najbolji kreativni smještaj, najbolje kreativno iskustvo, najbolja 
strategija za razvoj kreativnog turizma te najbolja kreativna destinacija. O ovom natječaju 
obavijestilo je Ministarstvo turizma HR, a prijava je poslana tijekom ljeta. Pred desetak dana 

dobivena je obavijest kako je Svjetsko prvenstvo proglašeno najboljim kreativnim događajem 
u 2019. godini. O veličini i vrijednosti ove nagrade govori i činjenica da su u drugim 
kategorijama pobjednici destinacije/objekti/agencije u Bugarskoj, Južnoj Africi, Kanadi, 
Americi i na Tajlandu. Pretpostavlja se da će svečana dodjela nagrade biti u siječnju 2020. u 
Madridu, no čekamo službeni mail s detaljnim obavijestima. Napraviti će se i medijska 
objava, a obaviješteno je i Ministarstvo turizma (točnije državni tajnik Tonči Glavina s kime je 
održan sastanak u Zagrebu 12.11.2019. povodom manifestacije i nagrade) te će se napraviti 
još veća promocija nego do sada. Svi Vijećnici su bili izuzetno sretni i zadovoljni te izrekli 

svoje čestitke. 
 

Sjednica je završila u 18:15 h. 

 

U Postirima, 15. studenog 2019. 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik TZO Postira: 

 

________________            _____________________ 

Ivana Jelinčić                Siniša Marović 


