
 ZAPISNIK 

sa 5. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Pule održane 06. listopada 2014. godine u  

prostoru Turističke zajednice Grada Pule, Forum 3, s početkom u 13 sati. 

 
Prisutni članovi Turističkog vijeća: Boris Žgomba, Andi Vitasović, Milena Perković, Milan 

Vlaisavljević, Branko Lukić i Mladen Širola te predsjednik Boris Miletić. 

 
Opravdano odsutni članovi Vijeća:  Igor Štoković i Martina Toncetti Hrvatin.  

 

Predsjednik Boris Miletić pozdravlja prisutne i utvrđuje da je prisutan dovoljan broj članova za 

njezino održavanje i donošenje pravovaljanih odluka.  
 

Ostali prisutni: direktorica Sanja Cinkopan Korotaj, zapisničar Eleonora Stojković. 

 
Predsjednik za sjednicu predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Turističkog vijeća, 

2. Nacrt Rebalansa financijskog plana za 2014. godinu, 
3. Nacrt Programa aktivnosti i financijskog plana za 2015. godinu, 

4. Hrvatska 365, 

5. Zahtjevi, 

6. Razno. 
 

Predloženi Dnevni red sjednice usvojen jednoglasno. 

 
Ad 1)  

Zapisnik sa 4. sjednice Turističkog vijeća usvojen je jednoglasno u predloženom tekstu. 

 
Ad 2)  

Nakon što je napomenuo da su vijećnici materijal za ovu točku dobili uz poziv i imali se prilike 

detaljno upoznati sa sadržajem, predsjednik je zamolio prisutne da se izjasne o prijedlogu Rebalansa 

plana za ovu godinu. 
 

Turističko vijeće jednoglasno je prihvatilo Nacrt Rebalansa financijskog plana za 2014. godinu. 

 
Ad 3) 

Nacrt Programa aktivnosti i financijskog plana također je detaljno razrađen i dostavljen članovima 

Turističkog vijeća u materijalima te predsjednik moli direktoricu ukoliko ima dodatnih pojašnjenja da 

ih ukratko iznese. 
 

Direktorica Sanja Cinkopan Korotaj je istakla da je kod manifestacija smanjila iznos na 600 tisuća 

kuna s time da je izdvojila Visualiju kao posebnu stavku s obzirom da prerasta u sve veću 
manifestaciju pa će se posebno podržati s 300.000 kn. Također je kao posebna stavka izdvojeno 

uključenje u Projekt Hrvatska 365 sa 100 tisuća kuna. 

Također je istakla da su u plan uvrštena i sredstva za Strategiju turizma koju bi se radilo sa Gradom 
Pula i TZ-im južne Istre. 

 

Vijećnik Boris Žgomba predlaže da se program Visualije, ukoliko je već spreman, da što prije van 

kako bi se mogao što ranije predstaviti.   
 

Direktorica je nadalje istaknula da je potrebno oformiti Komisiju za manifestacije te predlaže 

prošlogodišnji sastav: Boris Žgomba, Martina Toncetti Hrvatin i ona. 
 

Na prijedlog Predsjednika u sastav Komisije uključit će se i predstavnik Grada Pule kako bi se 

izbjeglo dupliranje zahtjeva te zbog dodatnih informacija koje ima Grad.  

 
Prijedlog sastava Komisije usvojen je jednoglasno. 

Nacrt Programa aktivnosti i financijskog plana za 2015. godinu usvojen je jednoglasno. 

Ad 4) 



Direktorica Sanja Cinkopan Korotaj je obavijestila prisutne da se Pula zajedno s ostalim turističkim 

zajednicama Klastera Južne Istre kandidirala u projekt Hrvatska 365 te da se aktivnosti uspješno 

nastavljaju i dalje. U materijalima su odluke i pravilnici koje treba usvojiti vezano za daljnje 

provođenje ove aktivnosti na nivou Klastera. 
 

Turističko vijeće jednoglasno je usvojilo Pravila i Odluku za osnivanje i djelovanje PPS kluba  

Klastera Južna Istra te Sporazum o suradnji u pilot projektu koji će potpisati turističke zajednice 
Klastera Južna Istra. 

 

 

Ad 5) 
Odobreni su sljedeći zahtjevi: 

a) Projekt „Halloween birikin party“ koji će se  31.10.  u organizaciji udruge Birikina održati u Aruba 

clubu podržat će se sa 1.000 kn. 
 

b) Trail utrka 2. Giro di Monte Grande u organizacji Udruge mladih Velog Vrha „sVrha“ 07.12. na 

trim sazi „Park mladeži“ sufinancirat će se sa 3.000 kn. 
 

c) Na zamolbu NK Istra 1961,  iznosom od 10.000 kn podržat će se organizacija  nogometne utakmice 

između Hrvatske i Cipra održane 04.09. o.g. 

 
d) TZ Pula će podržati putovanje na Hvar nagrađenih učenika Ekonomske škole u projektu “Stari 

zanati mog kraja” iznosom od 1.000 kn. 

 
e)  Na zamolbu Hrvatske gospodarske komore, ovogodišnji sajam brodske opreme i brodova 5. Pula 

boat Fair, koji će se održati 15.-18. listopada u Marini Veruda, podržat će se s 10.000 kn namijenjenih 

tiskanju kataloga sajma.  
 

f) Projekt Cirkobalkana u listopadu o.g. u prostoru DC Rojc, u organizaciji udruge Čarobnjakov šešir, 

podržat će se sa 4.000 kn potrebnih za tiskanje programske knjižice. Za sudjelovanje u radio 

emisijama organizator će se usmjeriti Gradu Pula za besplatno sudjelovanje u emisijama koje je Grad 
već zakupio. 

 

g) Za završno kolo prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s invaliditetom koje će će održati 25.10. u 
OŠ Veli Vrh u Puli u organizaciji Boćarskog kluba osoba s invaliditetom izdvojit će se 3.000 kn. 

 

Odbijeni su zahtjevi: 

- Košarkaškog kluba Pula 1981 za sufinanciranje smještaja kluba „Borac“ iz Čačka, sudionika 
ovogodišnjeg turnira „Joža Sever“ 

- Pulske filmske tvornice za sufinanciranje putovanja pulskih umjetnika na manifestaciji „Bijela noć“ 

u Skopju 
- Konjičkog kluba „Istra“ iz Manjadvorci za sufinanciranje konjičkih turnira u Barbanu u listopadu 

o.g. 

- Glazbenog sastava „Delta blues gang“ iz Pule za sufinanciranjem njihovog putovanja na natjecanje u 
Belgiji. 

 

Ad 6) 

Zaključeno je da će u sklopu posjete sajmovima vijećnici Boris Žgomba i Branko Lukić otputovati na 
turistički sajam WTM u London, koji će se održati od 03. do 06. studenog 2014. godine. Vijećnica 

Milena Perković sudjelovat će na DRV 64. kongresu njemačkih putničkih agencija u Abu dhabi-ju 

od 02 do 08.prosinca 2014. godine. 
 

Turističko vijeće također je upoznato s rezultatima turističke sezone za devet mjeseci 2014. godine. 

 

Sjednica je završena u 13,30 sati. 
 

Zapisničar: Eleonora Stojković                      Predsjednik: Boris Miletić 


