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Svrha projekta

Razumjeti kompleksnost prilagodbe klimatskim promjenama i komunicirati s 
dionicima turističkih destinacija, osiguravajući pripremu za budućnost. 

• sve turističke destinacije osjetljive su na klimatske promjene; 

• kompleksna povezanost klimatskih promjena i turizma; 

• prečesto je fokus stavljen na klimatske promjene, a ne na strategije prilagodbe; 

• projekt je nastavak istraživanja provedenog u Malom Lošinju (Čavlek et al., 2018) 



Studija slučaja i istraživački proces

Destinacija za studiju slučaja: Gorski kotar

Faze istraživanja:

1. Istraživanje za stolom / modeliranje učinaka klimatskih promjena i budućih 
klimatskih scenarija, do 2050. godine

2. Radionica s dionicima u Gorskom kotaru

3. Kvalitativni upitnik s komunikacijskim stručnjacima 



Faza 1: Budući klimatski scenariji

• modelirani su klimatski scenariji za 2030., 2040. i 2050. godinu

• identificiranje turističkih aktivnosti stavljeno je u kontekst planinske klime (npr. 
biciklizam, skijanje, planinarenje)

• relevantne varijable uključene su u brojne scenarije i prilagođene geografskom 
prostoru i potencijalnim turističkih aktivnostima



Budući klimatski scenariji: Gorski kotar

• zimski sportski turizam će u Gorskom kotaru 
prestati biti održiv do 2050. godine

• javit će se nužnost diverzifikacije

• scenariji upućuju na to da Gorski kotar može 
podržati razvoj turizma izvan Jadranske obale

• kako će se turizam sve teže odvijati na obali, 
unutrašnjost će ponuditi alternativne proizvode

Activities / TCIs for: Now, 2030, 2040, 2050 For winter activities: No. days with snow  30cm



Faza 2: Radionice s dionicima

• modelirani klimatski scenariji raspravljani su s 10 dionika turističke destinacije:
• radionica 1: održana na engleskom jeziku

• radionica 2: održana na hrvatskom jeziku

• radionice su trajale otprilike 1,5 sat

• od dionika se zahtijevalo da izraze svoje stavove o učincima klimatskih promjena 
na turističke aktivnosti i mogućnostima prilagodbe



Radionice: Pitanja za dionike

• Raspravljaju li stanovnici Gorskog kotara o promjeni vremenskih uvjeta i 
klimatskim promjenama?

• Koje pozitivne i negativne učinke klimatskih promjena na turizam očekujete na 
prostoru Gorskog kotara u sljedećih 30 godina?

• Što mislite, kako bi sustav turizma u Gorskom kotaru mogao odgovoriti ili se 
prilagoditi ako se klima promijeni?

• Kako biste Vi reagirali na buduće klimatske scenarije za Gorski kotar?

• Vjerujete li da će se Gorski kotar prilagoditi vjerojatnim učincima klimatskih 
promjena?

• Koji vremenski okviri su nužni da bi se optimalno odgovorilo na i prilagodilo 
klimatskim promjenama u Gorskom kotaru?

• Koja su znanja Vama potrebna kako bi se sustav turizma u Gorskom kotaru 
prilagodio klimatskim promjenama?



Izazovi na radionicama

• poteškoće u razumijevanju scenarija

• komunikacija

• percepcija znanosti i znanstvenika

• online format

• nedostatak participacije od strane dionika



Teme od interesa (1/2) 

• nedostatak partnerstva

• individualni pristup

• fokus je na redefiniranju turizma za potrebe prilagodbe klimatskim promjenama

• slabo razumijevanje održivosti

• naglasak na obrazovanju, ali postoji nedostatak znanja i vještina



Teme od interesa (2/2) 

• partnerstvo između akademske zajednice i industrije – mogućnost ili utopija?

• upotreba „ispravnog” / pristupačnog vokabulara

• izgradnja povjerenja u akademsku zajednicu

• pomak od konceptualizacije do implementacije

• kolektivno razumijevanje ključnih koncepata (održivost, prilagodba, klimatske 
promjene)



Budući klimatski scenariji i razumijevanje 
dionika

Mali Lošinj (sada – 2030)

Aktivnosti na otoku uglavnom mogu ostati iste, ali 
dolazi do pomaka sezonalnosti, s mogućnošću 
produženja sezone na proljeće. 

Dionici turizma na otoku pokazali su visoku razinu 
svijesti o klimatskim promjenama i njihovim 
potencijalnim učincima na sustav turizma na otoku. 

Gorski kotar (sada – 2050),

Budući klimatski uvjeti neće podržavati razvoj 
zimskog sportskog turizma te se za područje 
Gorskog kotara moraju kreirati novi proizvodi. 

Obala će biti značajno toplija pa će se i kretanja 
turista preusmjeriti prema unutrašnjosti, a Gorski 
kotar loše je pripremljen za veći priljev turista 
(potreba razvoja novih proizvoda)

Dionici turističke regije pokazali su nedostatnu 
razinu razumijevanja klimatskih promjena i njihovih 
potencijalnih učinaka na regiju



Faza 3: Kvalitativni upitnik

• namjerni uzorak (Mason, 2018), uz korištenje metode snježne kugle kako bi se 
proširio doseg upitnika (Noy, 2008)

• 17 otvorenih pitanja, strukturiranih u 6 ključnih tema: 
• glasnik

• publika

• što bi trebalo sačinjavati poruku

• koji jezik i vizuali će biti korišteni

• kako bi poruka trebala biti formulirana

• najprimjereniji medij koji će biti korišten za prijenos poruke

• zaprimljeno je 11 odgovora komunikacijskih stručnjaka (TV i tiskani mediji)



Upitnik: ključni rezultati

• uključenost: korištenje jednostavnih izraza i poruka, pozitivno i optimistično 
koristiti jezik i prikaze (priroda, ljudi i životinje) – najveća vjerojatnost da se 
dogode promjene

• korištenje okvira poznatih dionicima

• političari i znanstvenici se doživljavaju kao najbolji posrednici u prijenosu poruka 

• fokus mora biti na jednostavnosti, održivosti, lokalnim (prostornim) i neposrednim 
učincima – obrazovanje je najveći izazov

• društveni mediji, TV, vizualna umjetnost i radio/podcast su najbolji mediji –
nužnost korištenja zajedničkih pristupa

• neizvjesnošću se mora upravljati



Što dalje?

• Kako akademska zajednica može izgraditi / održati smislene odnose s dionicima 
turizma u kontekstu komuniciranja poruka o posljedicama klimatskih promjena?

• Što se može učiniti na lokalnoj razini kako bi se učinkovitije komunicirale poruke o 
posljedicama klimatskih promjena?
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