
 
 

 
 
PRIOPĆENJE ZA MEDIJE         
 

Imperial d.d. postigao sporazum sa sindikatima 

 
Imperial daje jamstvo minimalnih neto primanja u iznosu od 5.000 kuna 

 
Imperial d.d. je u dogovoru sa Sindikatom turizma i usluga Hrvatske te Sindikatom Istre, Kvarnera i 
Dalmacije osigurao svojim zaposlenicima nova materijalna prava u 2019. godini. 
 
Imperial svojim zaposlenicima, tijekom sezone 2019. godine, počevši od svibnja do kraja kolovoza, 
daje jamstvo minimalnih neto primanja u iznosu od 5.000 kuna za sve zaposlenike koji odrade puni 
mjesečni fond sati. Svim ostalim zaposlenicima koji imaju neto primanja veća od 5.000 kuna pa do 
6.500 kuna neto, isplatit će se nagrada za sezonu, što će se primjenjivati u razdoblju od svibnja do 
kraja kolovoza, u ukupnom iznosu do 2.000 kuna neto. Najbolji zaposlenici (stalni, sezonci ili studenti) 
mjesečno će se stimulirati dodatnim neto primanjima. 
 
Svim stalnim radnicima Imperial će isplatiti božićnicu i regres u iznosu od 2.000 kuna. Božićnica i 
regres za sezonce će se isplatiti do iznosa od 2.000 kuna, proporcionalno dužini radnog odnosa. 
Posebnu nagradu od 500 kuna neto Imperial će isplatiti svim zaposlenicima sa plaćom za mjesec 
srpanj. 
 
Imperial je u fazi intenzivnog razvoja i ove je godine sa 140 milijuna kuna investicija najveći ulagač u 
turizmu Kvarnera. Ovogodišnje investicije Imperiala osigurat će otvaranje 60 novih radnih mjesta te će 
Imperial ove godine zapošljavati ukupno 670 radnika.  
 
Svojim zaposlenicima Imperial nudi izvrsne mogućnosti razvoja karijere, uz razvijeni sustav internih i 
vanjskih edukacija i treninga u suradnji sa Valamarom. Zaposlenici su nam zajedno sa našim gostima 
uvijek na prvom mjestu, a njihovo zadovoljstvo važno je za dugoročni poslovni uspjeh. 
 
„Drago nam je što je odluka o povećanju materijalnih prava radnika naišla na odobravanje i 
zadovoljstvo Sindikata turizma i usluga Hrvatske i SIKD-a, što je rezultat međusobnog razumijevanja i 
uvažavanja stavova socijalnih partnera. Takvu ćemo suradnju nastaviti i ubuduće. Također, zadovoljni 
smo činjenicom da nam se veliki broj djelatnika vraća, a ovo povećanje plaća bit će dodatni motiv za 
sve zaposlenike Imperiala “, istaknuo je Vlado Miš, predsjednik Uprave Imperiala d.d. 
 
„Ovo je značajan napredak u cilju većeg zadovoljstva radnika i osiguranja dovoljnog broja sezonskih 
radnika. Smatram da smo svi svjesni da se sa povećanjem materijalnih i drugih uvjeta za radnike u 
turizmu treba nastaviti i u narednim godinama kako bi se zadržali postojeći radnici i osigurali novi za 
buduće razvojne projekte. Na tome je velika odgovornost poslodavaca ali i sindikata, a očekuje se i 
doprinos  zakonodavca na dodatnom poreznom rasterećenju plaća“, rekao je Staniša Borović, 
predsjednik podružnice STUH-a i predsjednik Radničkog vijeća u Imperialu. 
 
Biserka Novotny, predsjednica SIKD-a u Imperialu, istaknula je važnost ovakvih mjera posebno 
zbog problema nedostatka turističkih radnika i odlazaka mladih izvan Hrvatske: „Samo pristojnim 
plaćama i ostalim uvjetima rada možemo zadržati postojeće i privući nove radnike, te stvoriti dodatne 
motive za opredjeljenja mladih za turistička zanimanja. U tom pravcu ćemo nastaviti dosadašnji 
konstruktivan socijalni dijalog sa poslodavcem.“ 
 
Odnosi s javnošću, Imperial d.d. 
 
O kompaniji 
Imperial d.d. ima više od 50 godina tradicije u poslovanju. U portfelju ima četiri hotela, dva turistička naselja i dva auto kampa s 
kapacitetom za 7400 gostiju. U sezoni 2019. u Imperialu će raditi 670 zaposlenika. Imperial d.d. član je grupacije Valamar od 
2016. godine. Imperial je u vlasništvu Valamar Riviera d.d. Poreč i Allianz ZB d.o.o i posluje kao zasebna kompanija. 


