ZAPISNIK
sa 6. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Pule održane 28. listopada 2014. godine u
prostoru Turističke zajednice Grada Pule, Forum 3, s početkom u 13 sati.
Prisutni članovi Turističkog vijeća: Martina Toncetti Hrvatin, Andi Vitasović, Milena Perković, Milan
Vlaisavljević, Branko Lukić te predsjednik Boris Miletić.
Opravdano odsutni članovi Vijeća: Boris Žgomba, Igor Štoković i i Mladen Širola.
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 s 5. sjednice Turističkog vijeća,
2. Izvještaj Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim
poslovanjem za 01.-06.mjesec 2014. godine,
3. Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2014. godinu,
4. Prijedlog Programa aktivnosti i financijskog plana za 2015. godinu,
5. Zahtjevi,
6. Razno.
Predloženi Dnevni red sjednice usvojen jednoglasno.
Ad 1)
Zapisnik sa 5. sjednice Turističkog vijeća usvojen je jednoglasno u predloženom tekstu.

Ad 2)
Ad 3)
Ad 4)
Prema prijedlogu predsjednika g. Borisa Miletića točke 2., 3. i 4. se, zbog povezanosti sadržaja,
razmatraju objedinjeno. Materijali su dostavljeni uz poziv za sjednicu. Daje riječ direktorici da ukratko
iznese najbitnije pojedinosti iz materijala.
Direktorica Sanja Cinkopan Korotaj dala je informaciju da se Nadzorni odbor sastao i izvršio kontrolu
poslovanja za prvih šest mjeseci ove godine i o tome sačinio izvještaj koji su vijećnici dobili u prilogu
materijala. Nadzorni odbor utvrdio je da se poslovanje odvija u skladu s propisima i planom te da
nema nepravilnosti. Također, je Nadzorni odbor dao prijedlog da se izradi Rebalans plana s obzirom
na odstupanja.
Direktorica Sanja Cinkopan Korotaj – napominje da su prihodi u Rebalansu promijenjeni zbog veće
realizacije boravišne pristojbe i članarine te zbog drugačijeg prikaza kredita tj. uvršten je dio koji se
iskoristio u 2014. godini. Također su i neke stavke rashoda izmijenjene zbog boljeg uvida u krajnju
realizaciju.
Iz Plana za sljedeću godinu istakla je kao značajnije stavke manifestacija Visualiju koju bi i dalje radili
i podržavali, Projekt Hrvatska 365, Novogodišnju rasvjetu i izradu Strategije razvoja turizma. Prihodi
se planiraju na razini Rebalansa plana za ovu godinu. Za manifestacije je povećana stavka s planiranih
600 tisuća na 800.000 zbog velikog broja pristiglih zahtjeva koje je Komisija za manifestacije
razmotrila i sačinila prijedlog koji je također dostavljen Vijeću.
Nakon pojedinačnog izjašnjavanja o predloženim dokumentima zaključeno je sljedeće:
- Turističko vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
poslovanja TZ Pule za prvih šest mjeseci 2014. godine.

- Turističko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Rebalansa plana za 2014. godinu.
- Turističko vijeće prihvatilo je prijedlog Plana aktivnosti i financijskog plana za 2015. godinu.

Ad 5)
Odobreni su sljedeći zahtjevi:
a)
Besplatne edukacije barmana u organizaciji Udruge Barmana Istarske županije podržat će se sa 2.000
kn.
b) Koncert riječke grupe Putokazi koji će se, povodom obilježavanja 30 godina rada, održati u
Istarskom narodnom kazalištu 17. studenog o.g. sufinancirat će se sa 2.000 kn.
c)
Prijevod i tiskanje knjige Hermanna Pfeiffera: Propast Barona Gautscha u organizaciji Povijesnog i
pomorskog muzeja Istre podržat će se sa 5.000 kn.
d)
Za organizaciju programa Hrvatskog društva likovnih umjetnika „ Pula Fashion Krik 2015“ izdvojit će
se 2.000 kn.
e)
Humanitarni koncert Udruge Hitan slučaj pod nazivom Volim Istru koji će se održati u INK 13.
prosinca podržat će se sa 5.000 kn.
f)
Agenciju Autotrans uputit će se na Grad Pula za besplatno ustupanje pozornice i razglasa za
organizaciju Festivala folklora u Puli 04.07.2015. godine.

Ad 6) Nije bilo rasprave.
Sjednica je završena u 13,30 sati.
Zapisničar: Eleonora Stojković

Predsjednik: Boris Miletić

