ZAPISNIK
sa 3. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Pule održane u četvrtak,
12.04.2018. godine u prostoru TZ Pule, Forum 3, s početkom u 13,00 sati.
Prisutni članovi Turističkog vijeća: Igor Škatar, Mladen Širola, Milan Vlaisavljević, Andi
Vitasović te predsjednik Boris Miletić.
Opravdano odsutni članovi Vijeća: Boris Žgomba, Milena Perković, Branko Lukić i Reli
Slonim.
Ostali prisutni: direktorica Sanja Cinkopan Korotaj i djelatnica Marinela Kolić.
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 2. sjednice Turističkog vijeća,
2. Zahtjevi,
3. Razno.
Predloženi Dnevni red sjednice usvojen jednoglasno.
Ad 1)
Zapisnik sa 2. sjednice Turističkog vijeća usvojen je jednoglasno u predloženom tekstu.
Ad 2)
Nakon pojedinačnog razmatranja prihvaćeni su sljedeći zahtjevi:
a)
Ponuda Backstage consultinga d.o.o. za organizaciju glazbenog jazz festival Backstage Live
Pula 2018 sa pet koncerata u INK u svibnju, lipnju, listopadu i studenom te tri koncerta u
Areni u srpnju i kolovozu podržati će se sa 30.000 eura odnosno 225.000 kuna.
b)
Infantinfo d.o.o. (Radio Maestral) za organizaciju javne glazbeno-plesne manifestacije na
tržnici u suradnji s pulskim Big Bendom i plesnim instruktorom Eliom Bašanom podržati će
se sa 2.000 kuna.
c)
Hrvatske gospodarske komore za sufinanciranje Izložbe hrane i pića „Histira“ održane od 29.
do 31. ožujka na Giardinima podržati će se sa 8.000 kuna.
d)
Tehničkoj školi za sudjelovanje učenika u školskom eko projektu Bijeca u Medulinu te
odlazak u Ljetnu školu SEMEP na Komiži 7.-14. srpnja 2018. odobreno je 1.000 kuna (eko
akcije).

e)
Slovenskog kulturnog društva Istra za sudjelovanje zbora Encijan na Festivalu zborova u
Francuskoj u periodu od 19. do 22. travnja. podržati će se sa 2.000 kuna.
Ad 3)
a)
Projekt Smart data za pametnu rast tj. projekt praćenja kretanja gostiju
destinacije nije financijski podržan.

na području

b)
Direktorica je iznijela da je u vezi primjene Opće Uredbe EU za zaštitu osobnih podataka
potrebno izvršiti usklađivanje akata turističkih zajednica, donošenje novih pravnih akata,
postupanje i edukaciju djelatnika nakasnije do 25. svibnja. U tu svrhu dogovara se angažiranje
stručnog tima koji bi uskladio poslovanje svih TZ-a na nivou Istre. Pristigla je ponuda
odvjetičkog ureda Zagorščak & Partneri iz Zagreba koji bi organizirali cjelokupno poslovanje
i akte TZ-a po cijeni od 20.000 kn za velike Zajednice. Ponuda je prihvaćena.

Sjednica je završena u 13.30 sati.

Zapisničar: Marinela Kolić

Predsjedik: Boris Miletić

