
 
 

ZAPISNIK 

 

sa 22. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Pule održane 28. ožujka 2017. godine u  
hotelu Park Plaza Histria, sala Bianchera,  s početkom u 14 sati. 

 

Prisutni članovi Turističkog vijeća: Branko Lukić, Igor Škatar, Milan Vlaisavljević, Mladen Širola i 
predsjednik Boris Miletić.  

 

Opravdano odsutni članovi Vijeća: Boris Žgomba, Andi Vitasović, Milena Perković i Reli Slonim. 

 
Ostali prisutni: direktorica Sanja Cinkopan Korotaj i djelatnica Eleonora Stojković. 

 

Predsjednik Boris Miletić pozdravlja prisutne i utvrđuje da je prisutan dovoljan broj članova za 
njezino održavanje i donošenje pravovaljanih odluka.  

 

Predsjednik za sjednicu predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Turističkog vijeća, 

2. Zahtjevi, 

3. Razno. 
 

Predloženi Dnevni red sjednice usvojen jednoglasno. 
 

Ad 1) Zapisnik sa 21. sjednice Turističkog vijeća usvojen je jednoglasno u predloženom tekstu. 

 
Ad 2) Nakon pojedinačnog razmatranja prihvaćeni su sljedeći zahtjevi: 

 

1. Sveučilištu Jurja Dobrile, Odsjeku za talijanske studije odobreno je 2.000 kn bruto za realizaciju 

programa Međunarodnog znanstvenog skupa Prikazi i imaginariji talijanske kulture koji će se održati 
21.-23. rujna 2017.g. u Puli.   

 

2. Na zamolbu trvtke Idea Istra, dio troškova za turističku dostupnost i  audio sustav na 12 jezika za 
Kuću maslinovog ulja sufinancirat će se iznosom od 20.000 kn. 

 

2. Osnovnoj školi Stoja za sufinanciranje projekta uređenja okoliša škole „Mediteranski vrt“ odobreno 
je 1.000 kn iz sredstava eko akcija. 

 

3. Biciklistički event Granfondo Nevio Valčić koji će se održati 28. svibnja podržat će se sa 2.000 kn. 

 
4. Prihvaćeno je sufinanciranje Gral Filma d.o.o. iz Zagreba za eralizaciju  filmskog projekta „Bijeg do 

mora“ u režiji Veljka Bulajića i snimanje dokumentarnog filma namijenjenog domaćem i inozemnom 

festivalskom, kino, TV, DVD i VOD prikazivanju do iznosa od 12.000 kn. 
 

Odbijen je zahtjev pulskih inovatora Siniše Brođanca i Romine Petaros za sufinanciranjem nastupa na 

sajmu inovacija u Ženevi. 
 
Ad 3)  

Odlučeno je da će predsjednik Boris Miletić u sklopu benchmarkinga posjetiti Španjolsku, grad 

Valenciu, početkom srpnja ove godine. 
 

Sjednica je završena u 14.20 sati. 

 
 

 

Zapisničar Eleonora Stojković      Predsjednik Boris Miletić 


