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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 17. sjednice Vijeća TZO Postira 

 

 

Sjednica Vijeća TZO Postira održana je u utorak 19. lipnja 2018. godine u uredu Turističke 
zajednice s početkom u 19:00 h. 

 

NAZOČNI: Siniša Marović, Marko Jelinčić, Janez Zinrajh, Ana Lovrić, Joško Pulišelić, Tonči 
Vlahović, Toni Buljević, Ivana Jelinčić 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Maja Bokšić, Katica Petrović 

 

ZAPISNIČAR: Ivana Jelinčić 

 

Siniša Marović pozdravio je okupljene te utvrdio kvorum. Predložen je dnevni red koji je 

jednoglasno usvojen. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Vijeća Turističke zajednice (13.3.2018.) 

2. Izvješće o radu Turističke zajednice općine Postira u protekla dva mjeseca 

3. Turistički dolasci i noćenja u prvih 5 mjeseci 2018. godine 

4. Postirsko lito 2018. i planovi za turističku posezonu 

5. Razno 

 

Točka 1. 
Zapisnik sa 16. sjednice Vijeća TZO Postira održane 13. ožujka 2018. jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 2. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić koja je nazočne upoznala sa radom Turističke 
zajednice općine Postira u protekla dva mjeseca koja su uglavnom protekla u pripremama za 
Postirsko lito 2018. i prijavljivanju na nacionalne natječaje. Također, održan je 2. 
Međunarodni turnir u dječjem nogometu od 22.3. – 25.3.2018., u suradnji s Poljoprivrednom 

zadrugom Postira održana je 10. Oblica fest u travnju 2018. te 4. Međunarodna konferencija 
o retorici – Dani Ive Škarića od 18.4. – 21.4.2018. Svi članovi Vijeća pozitivno su reagirali na 
izvješće. 
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Točka 3. 
Siniša Marović dao je riječ Ivani Jelinčić. U prvih 5 mjeseci 2018. godine ukupno je 
registrirano 1.706 dolazaka (22% više nego lani u istom razdoblju) te 9.304 noćenja (32% više 
nego lani u istom razdoblju). No, potrebno je napomenuti kako se i ove godine nisu prijavili 

svi sudionici 2. Međunarodnog turnira u dječjem nogometu koji se održao u ožujku, i to od 
strane hotela Vrilo i Šantić Jerka. Opravdanja su razna, no za ovo ne bi trebalo biti 
opravdanja. Također, u ove brojke ne ulaze ni turisti kod Jerka Jelinčića Kokića, koji nastavlja 

s radom na crno i na sebi svojstven način vezano u prijavljivanje/neprijavljivanje gostiju. S 

njegovim nemarnim i protuzakonitim radom upoznati ću Državno odvjetništvo, Carinsku 
upravu, Inspekciju rada te Turističku inspekciju. Dosta je veliki broj i novokategoriziranih 

objekata te se radi povećana kontrola nad vikendašima, obzirom da je Općina Postira 
popisala sve objekte u naselju te time omogućila kvalitetniji nadzor i naplatu boravišne 
pristojbe. Prvi po broju ostvarenih noćenja su Nijemci, zatim Šveđani, Hrvati i Amerikanci. 
 

Točka 4.  
Ivana Jelinčić predstavila je okvirni program Postirskog lita 2018. I dalje su od Fešte sv. Ivana 
24. lipnja 2018., pa do kraja mjeseca kolovoza svi dani ispunjeni. Velika pomoć i novost u 
ovoj godini je novoosnovana udruga mladih ''Berekin'' koja bi trebala pridonijeti kvaliteti 

manifestacija te uključiti mlade ljude u realiziranje istih. Za prvu godinu odabrali su nekoliko 

postojećih manifestacija koje će preuzeti, ali isto tako dali prijedlog za nekoliko novih. Sve će 
početi otvorenjem Postirskog lita 2018., Feštom sv. Ivana na kojoj će nastupiti Giuliano i 
Diktatori te će se peći vol. Za nastup na Fjeri ove godine odabrana je grupa Magazin. Što se 
tiče turističke posezone, od 6. – 8.10.2018. dogovorena je Kup utrka Hrvatske u 

orijentacijskom trčanju, a od 11. – 14.10.2018. održati će se 2. Svjetsko prvenstvo u branju 
maslina, o kojem je ponovno izašao članak u prestižnom Olive oil timesu, a župan SDŽ 
Blaženko Boban obećamo je pokroviteljstvo Županije za ovo događanje. 
 

Točka 5. 
Nije bilo dodatne rasprave. 

 

Sjednica je završila u 19:45 h. 

 

U Postirima, 19. lipnja 2018. 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik TZO Postira: 

 

________________            _____________________ 

Ivana Jelinčić                Siniša Marović 


