TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA
Trg sv. Kvirina 1
51500 KRK
www.krk.hr
STRUKOVNA SKUPINA PRIVATNOG SMJEŠTAJA TZ OTOKA KRKA

Mjesto

ZAPISNIK
Početak
TZ OTOKA KRKA

Datum

13.02.2019.

2.

Zapisničarka

Mr.sc. Majda Šale, direktorica ureda TZ otoka Krka

3.

Prisutni

1.

1.
2.
3.
4.
5.

Završetak

10,00
12,00

Gordana Stanković, predsjednica
Boris Pržulj
Lucija Petrak
Dragan Brnić
Slavica Grgurić

Sastanku je prisustvovala i direktorica ureda TZ otoka Krka Majda Šale

4.

Odsutni : Nadica Dujmović, Joško Polonijo
DNEVNI RED
1. PRIPREMA SEZONE
2. RAZNO
Ad.1.PRIPREMA SEZONE
-

-

-

-

Na sastanak Strukovne skupine pozvana je viša turistička inspektorica mr.sc. Anica
Jagustin koja se pismeno ispričala za nedolazak zbog korištenja godišnjeg odmora .
Diskusija na temu paušalnog poreza na krevete i visine boravišne pristojbe za 2019.
godinu je zaključena pozitivno s obzirom da se cijena paušalnog porezana krevete nije
mijenjala, a povećanje paušala boravišne pristojbe je prihvaćen bez većih diskusija
Ocjena bookinga i očekivanja u sezoni 2019. su prema izjavi Dragana Brnića (agencija
Šiloturist) su vrlo dobra , najvećim dijelom jer vjerski blagdani u 2019. padaju
vremenski bolje u odnosu na 2018. godinu. Očekuje se povećanje od 3-4%, ali očekuje
se i povećanje broja kreveta u obiteljskom smještaju!
Vezano uz pripremu sezone, predstavnici strukovne skupine izrazili su potrebu za
dodatnim edukacijama u dijelu obiteljskog smještaja ( iako postoje edukacije koje
organiziraju turističke zajednice, smatraju da bi trebalo za cijeli otok organizirati
tečajeve stranih jezika kao što to sada ima Malinska u suradnji sa udrugom
iznajmljivača „Mali Dub“ i Omišalj i dr.
Dotaknula se tema mobilhomova za koje smatraju da su direktna konkurencija
obiteljskom smještaju i da se treba o tome javno govoriti

-

Također smatraju da se sa temama i zapisnicima ovih sastanaka svakako trebaju
upoznati i direktori turističkih zajednica kako bi zaključke mogli proslijediti ostalim
članicama- iznajmljivačima
- U nastavku je dotaknuta i tema da se za otok Krk krene u pripremu osnivanje Udruge
iznajmljivača otoka Krka
ZAKLJUČAK :
Obavijestiti JLS da se za 2020. godinu treba definirati paušalni porez najkasnije do
polovine srpnja tekuće godine . Ako se želi povećati paušalni porez po krevetu onda
se traži po JLS detaljna i kvalitetna analiza opravdanosti povećanja (ili smanjenja)
ovog poreza na dohodak uzimajući obzir i razred u kojoj je destinacija
Za slijedeći sastanak koji se predviđa u travnju vidjeti da li će biti doneseni novi
zakonski propisi u domeni Državnog inspektorata (umjesto carine), te pozvati na
sastanak i nadležne osobe kako bi upoznali predstavnike sa novim zakonskim
rješenjima
Predlaže se osnivanje Udruge iznajmljivača otoka Krka, te se zadužuje Gordana
Stanković , predsjednica Udruge iznajmljivača i Turizma Malinska- Dubašnica
(Udruga „Mali Dub“) i predsjednica ove Strukovne skupine da stupi u kontakt sa
Borisom Barbalić (koji radi na osnivanju Udruge iznajmljivača Baške) kako bi
zajednički pripremili predradnje za osnivanjem Udruge
Svi predstavnici ove strukovne skupne predložiti će na tijelima TZ da se organiziraju
i dodatna edukativna predavanja( ubuduće )zacijeli otok (npr. Učenje stranih jezika
i sl.
Svi zapisnici sa sastanaka Strukovnih skupina privatnog smještaja slati će se i
direktorima TZ kako bi se sa zaključcima upoznali i ostali iznajmljivači u
destinaciji.
Sastanak je završio u 12,00 sati

Predsjednica Strukovne skupine privatnog smještaja
Gordana Stanković

