ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Na temelju članka 65. stavak 1. točka 23. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine
Istarske županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18 i 30/18 – pročišćeni tekst) zamjenik
župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije dana 17. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za turizam Istarske županije u 2020. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za turizam Istarske županije u 2020. godini (u
daljnjem tekstu: Županijsko povjerenstvo za turizam).
Članak 2.
Županijsko povjerenstvo za turizam je stručno i savjetodavno tijelo Župana Istarske
županije koje obavlja slijedeće poslove:
 aktivno prati i analizira epidemiološku situaciju uzrokovanu pojavom koronavirusa
COVID – 19 na području Istarske županije, Republike Hrvatske i glavnim emitivnim
tržištima Istarske županije i njene implikacije na turističku sezonu na području Istarske
županije,
 komunicira i koordinira aktivnosti sa Stožerom civilne zaštite Istarske županije vezane
uz turističku sezonu na području Istarske županije,
 predlaže mjere Vladi Republike Hrvatske za potporu turističkom sektoru u svim
segmentima i rješavanju problema,
 predlaže mjere jedinicama lokalne samouprave s područja Istarske županije za
potporu poduzetnicima s područja Istarske županije s ciljem održavanja djelatnosti i
zadržavanja postojećih radnih mjesta,
 osmišljava mjere, aktivnosti i projekte marketinških aktivnosti prema najznačajnijim
emitivnim tržištima Istarske županije,
 analizira aktualnu situaciju na najznačajnijim emitivnim tržištima Istarske županije, te
daje mišljenje o aktualnim pitanjima vezanih uz turističku sezonu 2020. godine,
 prati operativnu provedbu mjera i aktivnosti koje provodi Turistička zajednica Istarske
županije,
 koordinira javni i privatni sektor u poduzimanju mjera i aktivnosti koje imaju za cilj
polučiti maksimalne rezultate u spašavanju turističke sezone,
 informira Župana o pozitivnim propisima i drugim pitanjima koja utječu na provedbu
aktivnosti vezanih uz turističku sezonu,
 obavlja i druge poslove koje mu povjeri Župan.
Članak 3.
Županijsko povjerenstvo za turizam imenuje se u slijedećem sastavu:
 Fabrizio Radin, zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije,
predsjednik Povjerenstva,
 Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule i predstavnik svih jedinica lokalne samouprave
u Istarskoj županiji, član,
 Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma i predsjednik Kamping udruge
Hrvatske, član











Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj
komori, član,
Marijan Ritossa, predstavnik malih obiteljskih hotela i privatnog smještaja, član,
Sean Lisjak, predsjednik Udruženja marina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, član,
Denis Ivošević, direktor Turističke zajednice Istarske županije, član,
Ivan Jakovčić, bivši župan Istarske županije i bivši zastupnik u Europskom parlamentu,
član,
Valter Flego, bivši župan Istarske županije i aktualni zastupnik u Europskom
parlamentu, član
Darko Lorencin, bivši ministar turizma, član
Anton Kliman, bivši ministar turizma i aktualni zastupnik u Hrvatskom saboru, član.
Nada Prodan Mraković, pročelnica Upravnog odjela za turizam Istarske županije,
tajnica Povjerenstva.
Članak 4.

Mandat Županijskog povjerenstva za turizam traje do 31. prosinca 2020. godine.
Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana može tajnicu i članove Županijskog
povjerenstva za turizam razriješiti i prije isteka mandata.
Članak 5.
Sjednice Županijskog povjerenstva za turizam saziva zamjenik župana koji obnaša
dužnost župana koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva.
Članak 6.
Predsjednik, tajnica i članovi Županijskog povjerenstva za turizam ne primaju naknadu
za svoj rad.
Članak 7.
Stručne i administrativne poslove za Županijsko povjerenstvo za turizam obavlja
Upravni odjel za turizam Istarske županije.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama
Istarske županije“
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Dostaviti:
1. Članovima iz čl. 3. Odluke
2. Stožer Civilne zaštite Istarske županije
3. Upravnom odjelu za turizam
4. Kabinetu župana
5. Pismohrana, ovdje

