ZAPISNIK
sa 14. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Pule održane 15. prosinca 2015. godine u
hotelu Park Plaza Arena s početkom u 13,15 sati.
Prisutni članovi Turističkog vijeća: Milena Perković, Boris Žgomba, Mladen Širola, Branko Lukić,
Milan Vlaisavljević i Andi Vitasović te predsjednik Boris Miletić.
Opravdano odsutna: Martina Toncetti Hrvatin.
Ostali prisutni: direktorica Sanja Cinkopan Korotaj, zapisničar Eleonora Stojković.
Predsjednik Boris Miletić pozdravlja prisutne i utvrđuje da je prisutan dovoljan broj članova za
održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka.
Predsjednik za sjednicu predlaže sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Turističkog vijeća,
2. Izbor Revizora za 2015. godinu,
3. Zahtjevi,
4. Razno.
Predloženi Dnevni red sjednice usvojen jednoglasno.
Ad 1) Zapisnik s 13. sjednice Turističkog vijeća usvojen je jednoglasno u predloženom tekstu.
Ad 2)
Direktorica Sanja Cinkopan Korotaj dala je informaciju da je Turistička zajednica Istarske županije za
sve lokalne turističke zajednice poslala pozive revizijskim kućama za obavljanje revizije poslovanja u
2015. te izabrala najpovoljniju, Kulić i Sperk revizija d.o.o. iz Zagreba. Moli Vijeće da se izjasni o
tom prijedlogu.
Turističko vijeće jednoglasno je prihvatilo izbor revizora za 2015. godinu.

Ad 3)
Podržani su sljedeći zahtjevi:
a) Koncert Volim Istru u organizaciji udruge Hitan slučaj koji će se održati 23. siječnja 2016. podržat
će se sa 5.000 kn.
b) Za odlučivanje o zahtjevu Filmskog centra Istre za sufinaciranje Filma o legendi boksa Aldu
Banovcu ovlaštena je direktorica da nakon prikupljanja dodatnih informacija o manifestaciji i
zaokruženoj financijskoj konstrukciji odredi sredstva koja će TZ Pule dodijeliti.
d) Obilježavanje 10-te obljetnice tria Ad Libituma početkom svibnja 2016. g. u Sv. Srcima, podržat će
se sa 5.000 kn.
e) 11. škola filma održana u organizaciji Pulske filmske tvornice podržat će se sa 1.000 kn.
f) Projekt Istrian Tourism Competition 2016. koji će se održati od ožujka do svibnja 2016. godine u
organizaciji Start up udruge sufinancirat će se sa 3.000 kn.
g) Prihvaćeno je pokroviteljstvo i Međunarodni festival podvodnog filma i fotografije „Bijeli lav“ koji
će se održati od 25. do 28. kolovoza 2016. u Povijesnom i pomorskom muzeju u Puli podržat će se sa
5.000.

h) Trag d.o.o. iz Koprivnice predstavio je projekt Scooter Road Show Rally-a koji će se još razmotriti i
sljedeći put donijeti odluka.
Odbijeni su zahtjevi:
a) BeBlue benda za sufinanciranjem sudjelovanja na internacionalnom blues festivalu u Memphisu
(SAD).
b) Udruge United za sufinaciranje programa u Clubu Uljanik 24. i 25. prosinca s obzirom da je zahtjev
stigao kasno kada su novogodišnja događanja već dogovorena i dio su financijskog plana za 2016.

Ad 4)
a) Direktorica je dala informaciju da će TZ Pula podržati koncert Nine Badrić u INK na način da će
provesti plaćanje honorara u iznosu od 35.000 kn za koje je dobiveno sponzorstvo Arenaturist d.d. pa
nije trošak TZ-a.
Također je za manifestaciju Ironman od Istarske Županije dobivena potpora u iznosu od 30.000 kn te
će se proslijediti organizatoru, te za manifestaciju Hand made također je od Istarske Županije dobivena
potpora u iznosu od 45.000 kn, i sredstva su već utrošena na račune za Hand made fest.
Turističko vijeće jednoglasno je odobrilo navedene prijedloge.
b) Odobreno je udruženo oglašavanje s agencijom Uniline za sljedeću godinu u kojem će TZ Pule
sudjelovati s 50.000 kn.
c) Nadalje, ističe da će na sjednici Skupštine biti dodatno uvrštena točka dnevnog reda: izbor članova
Turističkog vijeća zbog smrti Igora Štokovića i odlaska iz Puljanke Martine Toncetto Hrvatin.

Sjednica je završena u 13,30 sati.
Zapisničar Eleonora Stojković

Predsjednik Boris Miletić

