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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE POSTIRA 

 

ZAPISNIK 

sa 14. sjednice Vijeća TZO Postira 

 

 

Sjednica Vijeća TZO Postira održana je u srijedu 7. lipnja 2017. godine u uredu Turističke 
zajednice s početkom u 19:00 h. 

 

NAZOČNI: Siniša Marović, Janez Zinrajh, Marko Jelinčić, Joško Pulišelić, Ana Lovrić, Katica 

Petrović, Tonči Vlahović, Ivana Jelinčić 

 

SJEDNICI NISU NAZOČILI: Maja Bokšić, Toni Buljević 

 

ZAPISNIČAR: Ivana Jelinčić 

 

Na lokalnim izborima koji su se održali 21. svibnja 2017. za načelnika Općine Postira izabran 

je Siniša Marović. Općinski načelnik je ujedno i Predsjednik Turističke zajednice. Siniša 
Marović otvorio je Sjednicu, dao riječ Marku Jelinčiću te ga ovlastio da vodi ovu Sjednicu.  

Marko Jelinčić pozdravio je sve okupljene i čestitao Siniši Maroviću na izboru za načelnika 
Općine Postira. Predložen je dnevni red koji je jednoglasno usvojen. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Vijeća Turističke zajednice (20.2.2017.) 

2. Postirsko lito 2017. 

3. Izvješće o radu Turističke zajednice općine Postira u protekla 3 mjeseca 

4. Razno 

 

Točka 1. 
Zapisnik sa 13. sjednice Vijeća TZO Postira održane 20. veljače 2017. jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 2. 
Marko Jelinčić dao je riječ Ivani Jelinčić koja je također čestitala Siniši Maroviću na izboru za 
načelnika Općine Postira te dodala kako se nada da će sudjelovati na sjednicama Vijeća i 
Skupštine jer je načelnikova prisutnost od velikog značaja. No, potrebno je napomenuti kako 

dosadašnji načelnik Ivan Mihačić, iako nije sudjelovao na Sjednicama, u ničemu nije 
odmagao Turističkoj zajednici, već dapače pomagao.  
Svi članovi Vijeća dobili su već ranije materijale za Sjednicu, pa tako i prijedlog Postirskog lita. 
Prijedlog je ukratko predstavljen, naglašavajući kako i dalje svatko može pronaći nešto za 
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sebe te da su sve tradicionalne manifestacije i dalje zadržane, nastojeći uvijek nešto novo 
dodati. Financijski se vodilo računu o iznosima predviđenim u Proračunu za 2017., no bilo je i 
dosta događanja izvan sezone i u predsezoni (Krnevol, Međunarodni dječji turnir u 
nogometu, Smotra sirnica, Oblica fest, biciklistička utrka ''Uvati vitar'' te regata Škojorsko 
Mrduja ), a čeka nas i 1. Svjetsko prvenstvo u branju maslina u posezoni. Program je od 
strane Vijećnika okarakteriziran kao bogat i raznovrstan. Marko Jelinčić dao je prijedlog da se 

5. kolovoza u jutarnji program uvrsti i Brassčuta, a Joško Pulišelić prisjetio se Walking toura 
kojeg je prijašnjih godina vodila Ivana Jelinčić te upitao što je s time, navodeći to kao 
izuzetno kvalitetan dio ponude. Ivana Jelinčić odgovorila je kako to fizički više ne može stići 
zbog svojih obaveza, a sam taj Walking tour posebnim je činila spontanost i osobni pristup 

vodiča, što je teško prenijeti na nekoga drugoga.  
 

Točka 3. 

Ivana Jelinčić ukratko je predstavila što se sve radilo i na čemu se sve radi unutar TZO Postira 
u protekla tri mjeseca, od infrastrukturnih projekata i nagrada do prijava na Natječaje te 

rezultata Natječaja. Također, od 1. svibnja 2017. u Turističkoj zajednici zaposleni su kao 
čistači na određeno Marijo Glavinić i Toni Ostoja, a od 15. svibnja 2017. i Ljubo Vlahović, ali 
on na pola radnog vremena. Njihove plaće u potpunosti financira Općina Postira. Momci do 

sada svoj posao odrađuju marljivo i savjesno. Na Natječaj za turističkog administratora i 
informatora pristigla je samo jedna prijava, od Ivone Jelinčić, koja je i prihvaćena. Što se tiče 
financija, na računu je na današnji dan 26.075,05 kn. Potraživanja Turističke zajednice općine 
Postira su cca 27.000,00 kn, a dugovanja 29.167,50 kn no s dospijećem plaćanja na ljeto. 
Kategoriziraju se novi objekti, odnosno kreveti, ali isto tako proširen je popis vikendaša koje 
je potrebno obavijestiti o plaćanju boravišne pristojbe. Popis nam je ustupila Općina Postira 
koja ga je dobila od Porezne uprave u Supetru. Odličan suradnja s Općinom ogleda se i u 
održavanju komunalnog reda.  
Prema statističkim podacima iz eVisitora, u Postirima trenutno boravi 250 gostiju, najviše u 
hotelskom smještaju. U prvih pet mjeseci ove godine registrirano je ukupno 1.365 dolazaka 
(19% više nego u istom periodu lani) te 6.927 noćenja (17% više nego u istom periodu lani). 
Uspoređujući samo mjesec svibanj, registrirano je ukupno 799 dolazaka (8% manje nego u 

istom periodu lani) te 4.430 noćenja (također 8% manje nego u istom periodu lani). Razlog 
tome je velika razlika u broju prijavljenih vikendaša te pad u broju dolazaka i noćenja u 
hotelima Lipa i Vrilo. Postavlja se također pitanje jesu li svi gosti prijavljeni. Djelatnice 

Turističke zajednice općine Postira svakodnevno vrše kontrolu, no to je trenutno moguće 
zbog malog broja gostiju, što neće biti moguće u glavnoj sezoni. 
 

Točka 4.  
Nije bilo dodatne rasprave. 

 

Sjednica je završila u 19:45 h. 
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U Postirima, 7. lipnja 2017. 

 

 

 

Zapisničar:        Predsjednik TZO Postira: 

 

________________            _____________________ 

Ivana Jelinčić                Siniša Marović 


