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Klimatske promjene i 

turizam – Kako stvoriti 

dobru klimu za turizam?



KLIMATSKE PROMJENE – POGLED U (NE TAKO) 

SVIJETLU BUDUĆNOST

„SADAŠNJIM TEMPOM, DANAŠNJI NAJTOPLIJI DAN ZA 100 

GODINA ĆE BITI NAJHLADNIJI!” –

Maria Kanakidou, profesorica okolišne kemije na Sveučilištu

u Kreti



ŠTO SE DOGAĐA U HRVATSKOJ?





POVEZANOST KLIMATSKIH PROMJENA I 

TURIZMA



ČIMBENICI TURISTIČKE PONUDE

atraktivni 

komunikativni 

receptivni



KOJI SU MOTIVI DOLASKA TURISTA U HRVATSKU?

MOTIVI DOLASKA U HRVATSKU

Izvor: Istraživanje Tomas Hrvatska 2019

„Čak 73% ispitanih njemačkih 

turista, a 42% prije rezervacije 

smještaja, potražuju informacije 

o klimi u svojim destinacijama za 

odmor”.
IZVOR: http://epub.sub.uni-hamburg. De/ epub/ volltexte/ 2012/ 

16054/pdf/climinfo_FNU_56.pdf



POTENCIJALNI UČINCI KLIMATSKIH PROMJENA

NA TURIZAM U REPUBLICI HRVATSKOJ

1. IZRAVNI - ekstremne vremenske prilike (suše, olujna
nevremena, pijavice, tornada, poplave, toplinski valovi,
požari…)

2. NEIZRAVNI – manje atraktivni morski eko sustavi, manje
atraktivna područja unutrašnjosti, manja raspoloživost
vode, gubitak bioraznolikosti…

- VRLO VISOKA RANJIVOST TURIZMA NA UTJECAJ KLIMATSKIH
PROMJENA

TURISTI ĆE BIRATI DRUGE, UGODNIJE, SIGURNIJE DESTINACIJE!



KAKO TURIZAM UTJEČE NA KLIMU I OKOLIŠ ili JESMO 

LI I SAMI KRIVI?

 Vrlo visoki ekološki otisak turizma

 Visoka emisija stakleničkih plinova povezana s transportom i smještajem –

procjenjuje se da turizam generira oko 5% (čak i do 8%) svih stakleničkih 

plinova. Od toga 4% otpada na promet, 1% na smještaj a mali dio na ostale 

aktivnosti.

 Udio turizma u emisiji CO2 približno je jednak udjelu kemijske industrije, a kad 

bi turizam bio država, „bio bi peti na listi najvećih zagađivača”, i to iza SAD-a, 

Kine, Rusije i Indije, a ispred velikih zagađivača kao što su Japan i Njemačka.



U KOJEM SMJERU IDE EU?



U KOJEM SMJERU IDE EU?

Nova perspektiva: predviđanje budućnosti turističkog sektora 

 Kružno gospodarstvo

 Klimatski neutralni proizvodi

 Upotreba čiste energije

 Smanjene upotrebe štetnih kemikalija i jednokratne plastike

 Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada

 Recikliranje kišnice i otpadnih voda iz kućanstva

 Siguran, čist i održivi turizam (COVID 19)

 Agroturizam, ruralni turizam i ekoturizam su sastavni dio održivog turizma

 Naglasak na otkrivanju prirode i krajolika pješačkim, biciklističkim ili 

konjičkim rutama

 Europska godina željeznice

 Intermodalnost bicikla i vlaka – promicanje biciklističkih paket aranžmana

 Prekogranične ture

 …

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA o uspostavi strategije EU-a za održivi turizam

(2020/2038(INI))



U KOJEM SMJERU IDE RH?

 Cilj je zadržati Hrvatsku među vodećim europskim

turističkim destinacijama u pogledu sigurnosti, kvalitete,

dodane vrijednosti, održivosti i inovacija.

 Održivost, inovativnost i otpornost hrvatskog turizma postići

će se ulaganjem u unaprjeđenje turističkog ekosustava,

razvoj održivog prometa i povezanosti, pametnije

upravljanje resursima i razvoj pametnih vještina.

 Poticat će se digitalna transformacija turističkih usluga i

trajno uključivanje poljoprivrednih i drugih kapaciteta u

turističke lance vrijednosti, turistička valorizacija prirodne

i kulturne baštine te razvoj posebnih oblika turizma, kako

na jadranskoj obali tako i na kontinentu.



KAKO UMANJITI RANJIVOST TURISTIČKOG SEKTORA U 

HRVATSKOJ NA KLIMATSKE PROMJENE?

• prilagodba turističkog sektora na izmijenjene uvjete 
poslovanja uslijed utjecaja klimatskih promjena

• usklađivanje turističkih aktivnosti s prognoziranim 
klimatskim promjenama

• jačanje kompetencija vezano uz prilagodbu 
klimatskim promjenama svih osoba direktno vezanih 
uz turistički sektor

• uključivanje mjere prilagodbe klimatskim 
promjenama u sve segmente održivog hrvatskog 
turizma

• revitalizacija turističke ponude na cijelom teritoriju 
Republike Hrvatske te iskorištavanje do sada 
nedovoljno ili nikako iskorištenih potencijala.



PRIMJER DOBRE PRAKSE – PROJEKT DOBRA KLIMA ZA 

TURIZAM
• Naziv projekta: Dobra klima za turizam

• Projekt sufinanciran iz: EFRR u okviru poziva ‘’Shema za jačanje 

primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama’’

• Operativni program: Konkurentnost i kohezija 

• Razdoblje provedbe: 02.03.2020. – 02.03.2023.

• Vrijednost projekta: 3.106.860,44 kn

• Bespovratna sredstva EU: 2.623.708,11 kn

• Sredstva FZOEU: 360.341,62 kn

• Korisnik: Udruga Eko Brezna

• Partner: Sveučilište u Slavonskom Brodu 

Strateški ciljevi udruge:

• Poticanje održivog razvoja ruralnih područja

• Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva

• Inovativni modeli izgradnje društvenog kapitala u zajednici



CILJ PROJEKTA

Provedba primijenjenog istraživanja o
prilagođenosti turističke ponude u
ruralnom području Slavonije i Baranje
na klimatske promjene s ciljem izrade
dokumenta pod nazivom ‘’Prijedlog
mjera prilagodbe turističke ponude u
ruralnom turizmu klimatskim
promjenama’’, sa svrhom ostvarivanja
većih prihoda uz manji ekološki otisak.

• utvrditi stvarne potrebe i probleme dionika koji žive i 
rade u ruralnom području i bave se turizmom i/ili 
poljoprivredom te koriste energiju za obavljanje svojih 
djelatnosti 

• primjenjivosti rezultata istraživanja i zadovoljenja 

stvarnih potreba dionika 

KLIMATSKE PROMJENE



PRIMJER DOBRE PRAKSE – PROJEKT DOBRA KLIMA ZA 

TURIZAM

CILJANE SKUPINE/DIONICI PROJEKTA

• poduzetnici u ruralnom turizmu 

• Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi)

• potporne institucije za razvoj turizma (turističke 

zajednice)

• jedinice lokalne samouprave

• neprofitne organizacije koje potiču održivi razvoj 

ruralnog područja

• institucije za praćenje klimatskih promjena

• obrazovne ustanove

• …



Turizam

 otpornost turističkog sektora na klimatske 

promjene te na načine ublažavanja posljedica i 

prilagodbe turističke ponude klimatskim 

promjenama

Poljoprivreda

 asortiman ponude poljoprivrednih proizvoda koji 

također čine dio turističke ponude na turističkim 

gospodarstvima 
(poljoprivredna proizvodnja jedna od najrizičnijih 

proizvodnji na koju utječu klimatske promjene)

Energetika

 utjecaj klimatskih promjena na rad (korištenje) 

postrojenja obnovljivih izvora energije kojim je 

moguće povećati sigurnost opskrbe energijom, kao 

i osiguravanje dovoljne količine energije potrebne 

za život, rad i poslovanje

Sektori iz Sedmog nacionalnog izvješća RH 
Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime 

Primijenjeno istraživanje

Poduzetnici

• utvrditi koliko su ovi dionici uopće upoznati s problemom i

dinamikom klimatskih promjena, koje su posljedice za ruralno

područje i za sektor ruralnog turizma

• utvrditi osviještenost poljoprivrednika o klimatskim promjenama te

o mogućnostima prilagodbe putem prelaska na ekološku

poljoprivredu, povezanost ekološke poljoprivrede s ruralnim

turizmom

• osviještenost ovih sektora o mogućnostima korištenja obnovljivih

izvora energije

Potporne 

institucije

• spremnost potpornih i drugih institucija u ovom području da

pomognu poduzetnicima u turizmu u borbi s klimatskim promjenama

Metode
• konzultacije, anketiranje, terenske posjete, intervjui, analize,

prikupljanje i obrada podataka



AKTIVNOSTI PROVEDBE PRIMJENJENOG ISTRAŽIVANJA

1. Konzultacije s predstavnicima dionika u ruralnom turizmu i u području praćenja klimatskih

promjena (kako bi se utvrdile stvarne potrebe i problemi dionika koji žive i rade u ruralnom

području i bave se turizmom i/ili poljoprivredom te koriste energiju za obavljanje svojih

djelatnosti).

Anketni upitnik 

Percepcija dionika projekta o utjecaju i dinamici klimatskih promjena te 

posljedica za ruralno područje i sektor ruralnog turizma



Rezultati - Anketni upitnik 
Percepcija dionika projekta o utjecaju i dinamici klimatskih promjena te

posljedica za ruralno područje i sektor ruralnog turizma

PRIVATNI SEKTOR
• poduzetnici u ruralnom turizmu 

• područje turizma, 
poljoprivrede i mješovito

• 49 ispitanika

JAVNI SEKTOR
• potporne institucije za razvoj turizma (turističke 

zajednice)

• jedinice lokalne samouprave

• neprofitne organizacije koje potiču održivi razvoj 

ruralnog područja
• institucije za praćenje klimatskih promjena

• 70 ispitanika



Rezultati - Anketni upitnik – PRIVATNI SEKTOR 

Problemi i dinamika klimatskih promjena, koji se 

očekuju? 

= prosječna ocjena 3,63 (na skali od 1 do 5)

Važnost prilagodbe klimatskim 

prilikama za vaše 

poslovanje/djelatnost? 

= prosječna ocjena 4,07

U planiranju rada, svoje djelatnosti, 

koriste parametar utjecaja i dinamike 

klimatskih promjena? DA 52,54%

NE 47,46% 

Razina osviještenosti/informiranosti o dinamici klimatskih promjena i 

procjeni utjecaja klimatskih promjena, za svoje poslovanje/djelatnost, koji 

su do sada izrađeni za RH?

= prosječna ocjena 3,08



Rezultati - Anketni upitnik – PRIVATNI SEKTOR

Procjena utjecaja visokih ekstremnih temperatura u 

ljetnim mjesecima, za poslovanje/djelatnost?

= prosječna ocjena 3,90

Procjena utjecaja klime kao prvog faktora prilikom 

izbora destinacije? 

= prosječna ocjena 3,73

Procjena utjecaja atraktivnosti lokacije na turističku 

potražnju ? 

= prosječna ocjena 3,96



Rezultati - Anketni upitnik – PRIVATNI SEKTOR

Procjena utjecaja prirodnih ljepota i prirodne 

očuvanosti kontinentalnog područja na turističku 

ponudu? 

= prosječna ocjena 3,88

Važnost edukacija, za svoje poslovanje/djelatnost, iz 

zaštite okoliša i klimatskih promjena? 

= prosječna ocjena 4,00

Važnost utjecaja COVID-19 na turističku potražnju na 

poslovanje/djelatnost? 

= prosječna ocjena 3,73

Jeste li upoznati sa sadržajem:

„Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za 

razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu“ (od 7. travnja 2020)?

DA 13,56% NE 86,44%

„Europskog zelenog plana“, koji teži da Europa bude prvi klimatski 

neutralan kontinent?

DA 30,51% NE 69,49%

Suradnja s visokoobrazovnim institucijama/znanstveno-stručnim 

istraživačkim centrima?

DA 23,73% NE 76,27%
Potreba da se organiziraju edukacije/savjetovanje na temu:

1) smanjivanje ranjivosti prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje 

klimatskih promjena 47,46%

2) povećanje sposobnosti oporavka nakon učinaka klimatskih promjena 15,25%

3) iskorištavanje potencijalnih pozitivnih učinaka, posljedica klimatskih 

promjena 23,73%

4) nema potrebe 13,56%

RH je ovisnija o prihodima od turizma u usporedbi sa svojim 

konkurentima, turistički prihodi u 2018. i 2019. godini iznosili 

čak 18,3 i 21 posto BDP-a, da bi se u 2020. i 2021. smanjili na 8,9 

i 15,8 posto BDP-a zbog negativnih učinaka pandemije na 

turističku potražnju. 



Rezultati - Anketni upitnik – JAVNI SEKTOR

Problemi i dinamika klimatskih promjena, koji se 

očekuju? 

Jeste li upoznati s problemom i dinamikom klimatskih 

promjena, koje se očekuju?

DA 68,89% NE 31,11%

Razina osviještenosti/informiranosti o dinamici klimatskih 

promjena i procjeni utjecaja klimatskih promjena, za svoje 

ciljeve/djelatnosti, koji su do sada izrađeni za RH? = 

prosječna ocjena 3,44

Jesu li Vam poznate implikacije globalnih klimatskih promjena na:
Lokalne turističke tijekove i sezonalnost? 

DA 53,33% NE 46,67%

Poljoprivredne kulture?

DA 68,89% NE 31,11%

Jeste li upoznati sa sadržajem:

„Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za 

razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu“ (od 7. travnja 2020)?

DA 17,78% NE 82,22%

„Europski zeleni plan“, Težnji da Europa bude prvi klimatski neutralan 

kontinent? DA 31,11% NE 68,89%

Surađujete li s visokoobrazovnim institucijama/znanstveno-stručnim 

istraživačkim centrima?

DA 24,44% NE 75,56%

Imate li u planu organizaciju edukacije u djelokrugu svoga 

rada? 

DA = 57,14% NE = 42,86%

Procijenite utjecaj atraktivnosti lokacije na turističku potražnju ? 

= prosječna ocjena 4,50

Važnost utjecaja COVID-19 na turističku potražnju na

poslovanje/djelatnost? 

= prosječna ocjena 4,36



• Važnost prilagodbe klimatskim prilikama? = 4,09

• Razina osviještenosti/informiranosti o dinamici klimatskih 

promjena i procjeni utjecaja? = 3,44

• Sadržaj dokumenata NE 82,22% i NE 68,89%

• Suradnja s visokoobrazovnim institucijama/znanstveno-

stručnim istraživačkim centrima? NE 75,56%

• Važnost prilagodbe klimatskim prilikama? = 4,07

• Razina osviještenosti/informiranosti o dinamici klimatskih 

promjena i procjeni utjecaja? = 3,08

• Sadržaj dokumenata NE 86,44% i NE 69,49%

• Suradnja s visokoobrazovnim institucijama/znanstveno-

stručnim istraživačkim centrima? NE 76,27%

Zaključak – Javni sektor Zaključak – Privatni sektor 

• potencijalni pozitivni utjecaji klimatskih promjena u sezonalnosti na 

turizam

• promjene u navikama potrošača

• troškovi

• dostupnost vodnih resursa 

• smanjenje ili gubitak atraktivnosti područja

• gubitak bioraznolikosti

• Sigurnost – zaštita turista od klimatskih nesreća i prirodnih katastrofa

• Komfor (ugodnost) – duže i pravilnije sunčano razdoblje, manje 

prisustvo kiša te nepostojanje straha za ljudsko zdravlje.

• Minimiziranje glavnih zdravstvenih rizika povezanih s klimom

Daljnji 

smjerovi 

istraživanja

Klimatske promjene

• prijetnja

• rizik 

• „izazov”

Prilagodba klimatskim 

promjenama je kontinuiran i 

dugotrajan proces koji uključuje 

sve segmente društva i 

cjelokupno gospodarstvo.



Izvor: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.apartmanija.hr%2Fslike%2Fzajednica%2Fsto-je-ruralni-i-seoski-turizam.jpg



Hvala na pažnji!

Udruga Eko Brezna

Vjekoslava Bacha 7

35000 Slavonski Brod

T: +385 91 574 43 71

E: eko.brezna.info@gmail.com

W: https://www.ekobrezna.hr/


