
 
 

 

 

 
Internet prijava sudionika: 
Ministarstvo turizma - www.mint.hr 
Hrvatska turistička zajednica - www.hrvatska.hr
Hrvatska gospodarska komora - www.hgk.hr
 
 
  
 
Rezervacija smještaja:  
Maistra d.d. - Ured prodaje  
Tel:+ 385 (0)52 800 250 
      + 385 (0)52 800 200 
       0800 88 58 (samo za pozive iz Hrvatske) 
E-mail: dht@maistra.hr 
 
 
 
 

 

  
      

     20.- 22. listopada 2010.  
Rovinj 

 

PROGRAM    
 

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske 
u suorganizaciji s  

Hrvatskom turističkom zajednicom, Hrvatskom gospodarskom komorom, 
Hrvatskom radiotelevizijom  te  

u suradnji s 
Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 

Udrugom poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske, 
Institutom za društvena istraživanja «Ivo Pilar», 

Hrvatskim autoklubom i 
sustavom turističkih zajednica  

 
pozivaju Vas na 

 
DANE HRVATSKOG TURIZMA 

 
Svečano okupljanje  hrvatskih turističkih djelatnika  

održat će se povodom  
dodjele nagrada i priznanja u akciji ocjenjivanja kvalitete hrvatskih 

turističkih odredišta, tvrtki i pojedinaca: 
 

 „Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku 2010.“ 
koju provodi Hrvatska radiotelevizija u suorganizaciji s 

Hrvatskom gospodarskom komorom 
i 

dodjele nagrada i priznanja u ekološko – edukativnoj akciji Volim Hrvatsku,  
kojom se ocjenjuju najbolje uređena turistička mjesta i  pojedinačni elementi 
turističke ponude, izbor najbolje destinacije u akciji  „Europske destinacije 

izvrsnosti“ te nagrađuju najbolji pojedinci u turizmu: 
 

„Plavi cvijet“,“ Zeleni cvijet“, „EDEN“ „ i Djelatnik godine“ 
koju provodi Glavni ured Hrvatske turističke zajednice u suradnji sa 

sustavom turističkih zajednica  
 
 

http://www.hrvatska.hr/
http://www.hgk.hr/


Srijeda, 20. listopada 2010., prostor „Ex-TDR“  
 
11.00-19:00   Registracija sudionika  
  (dvorana Batana)  
 
15.30  SVEČANO OTVARANJE DANA HRVATSKOG  
  TURIZMA  
  (koncertna dvorana Adris) 
 
16:00    Susret ministra turizma RH s predstavnicima međunarodnih 

udruženja i institucija na temu „Gospodarski i socijalni učinci 
turizma“ 

  (Organizator: Ministarstvo turizma, koncertna dvorana Adris) 
 
18.00-18.30 Obilazak Sajma 
 
18.00-19.30   Koktel dobrodošlice  
 (Organizator: Ministarstvo turizma, atrij koncertne dvorane Adris) 

 
Četvrtak, 21. listopada 2010., prostor „Ex-TDR“ 
 
8.30-19.00  Registracija sudionika  
  (dvorana Batana) 
 
9.00-11.30  Stručni skupovi  
 
11.30-13.30 HRVATSKI TURISTIČKI FORUM 2010. 
  „Održivost hrvatskog turizma - konkurentnost“ 

(Organizatori: Ministarstvo turizma, Hrvatska gospodarska komora, 
Hrvatska radio televizija u suradnji sa Institutom za turizam, Udrugom 
poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske i Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, 
Odjel za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“, dvorana Valdibora) 
 

13.30-15.00 Radni ručak  
  (dvorana Rubinum) 
 
15.00-16.30 STRUČNI SKUP   
 „EU fondovi: Strukturni i Kohezijski fond - pogled u 

budućnost“  
  (Organizator: Ministarstvo turizma, koncertna dvorana Adris) 
 
15.00-18.30   Stručni skupovi  
 
20.00-22.00  Svečana dodjela nagrada i posebnih priznanja  

(2. i 3. mjesto) u akcijama „Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku“, 
„Plavi cvijet“ i „Zeleni cvijet“  
(Organizatori: Ministarstvo turizma, Hrvatska gospodarska komora, 
Hrvatska turistička zajednica i Hrvatska radio televizija, dvorana Monte) 
 

22.00  Svečani domjenak domaćina  
 (dvorana Rubinum)  
 

Petak, 22. listopada 2010., prostor „Ex-TDR“ 
 
 DAN ZEMLJE GOSTA – REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
8.30-19.00  Registracija sudionika  
  (dvorana Batana) 
 
9.00.–11.30  Stručni skupovi  
 
11.30-13.30 SUSRET HRVATSKIH TURISTIČKIH DJELATNIKA S  

  PREDSTAVNICIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 
„Svjetska turistička kriza - položaj Hrvatske i izazovi 
turističke 2011. godine“  
(Organizator: Ministarstvo turizma, dvorana Valdibora)  
 

13.30-15.00 Radni ručak  
(dvorana Rubinum) 

 
15.00-16.30 HRVATSKO-SLOVENSKI TURISTIČKI SKUP 
 (Organizator: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske i Ministarstvo 

Gospodarstva Republike Slovenije, dvorana Montauro) 
 
20.00-22.00  Svečana dodjela nagrada i  priznanja najboljima u 

akcijama „Turistički cvijet - kvaliteta za Hrvatsku“, „Plavi cvijet“, 
„Zeleni cvijet“ , „Djelatnik godine“ i „EDEN“ 
(Organizatori: HRT- izravni televizijski prijenos, Ministarstvo turizma, 
Hrvatska turistička zajednica i Hrvatska gospodarska komora, dvorana 
Monte) 
 

22.00  Svečani domjenak domaćina 
  (dvorana Rubinum) 
  
 
 
 
 
 
 
 
Program „Dana hrvatskog turizma“ uključuje Program skupova stručnih udruga i  Program 
plus.  
 

 

 

Organizator zadržava pravo izmjene programa.

 
 
 


