
UPIM na Okruglom stolu Odbora za turizam Hrvatskog sabora s temom: "Koliko je 
hrvatski turizam dostupan osobama s invaliditetom?" 18. lipnja 2015. u 11.00 sati 
(dvorana Josipa Jelačića Hrvatskog Sabora). 
Okrugli stol moderirao je predsjednik Odbora za turizam Goran Beus Richembergh, a 
kao govornici sudjelovali su: Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s 
invaliditetom; Siniša Kekić, voditelj poslovnice specijalizirane turističke agencije 
TravAbled iz Zagreba; Vesna Nađ, zamjenica ministra branitelja; Robert Pende, 
pomoćnik ministra turizma; Davorko Vidović, savjetnik predsjednika Hrvatske 
gospodarske komore; Damir Krešić, znanstveni suradnik u Institutu za turizam; Kristijan 
Šustar, predsjednik Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske; Katarina Ivanković 
Knežević, načelnica Sektora za programiranje, praćenje i vrednovanje programa i 
projekata EU Ministarstva rada i mirovinskog sustava.  

Slika dvorane 

 

U ime UPIM-a sudjelovala je Mr. sc. Mirjana Dobranović, predsjednica koja je pozdravila 
skup i u ime Koalicije za život u zajednici te skrenula pozornost na potrebu potpore 
Sabora i istakla nekoliko mogućih zaključaka: 

1. Tražiti dosljedno provođenje propisa (Zakon o gradnji, UN Konvencija o pravima 
osoba s invaliditetom i druge); 

2. Požuriti donošenje Nacionalnog programa razvoja socijalnog turizma kojeg 
Ministarstvo turizma RH donosi od 2008. godine; 

3. Njegovati međunarodnu aktivnost (2016. Svjetski kongres socijalnog turizma); 
4. Važnost edukacije u turizmu je ljudi samo ne znaju; 
5. Važnost mobilizacije samih osobe s invaliditetom u konkretnim situacijama kako 

ne bi sve ostajalo na deklarativnoj razini. 



Slika UPIM-ovih predstavnika 

 

 

Šalje: Odbor za turizam <Odborzaturizam@sabor.hr> 

Datum: 29. svibnja 2015. u 11:55 

Predmet: Poziv na Okrugli stol Odbora za turizam, 18. lipnja (četvrtak) 2015 u 11.00 u 

Hrvatskome saboru 

Prima:  

 

Poštovani, 

 u prilogu Vam dostavljamo poziv na Okrugli stol “Koliko je (hrvatski) turizam dostupan 

osobama s invaliditetom?” koji će se održati u četvrtak 18. lipnja 2015. u 11,00 sati u 

Hrvatskome saboru, u dvorani “Josip Jelačić” (dvorana “Centar”). 

 Srdačan pozdrav, 

Služba Odbora za turizam Hrvatskoga sabora 
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