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PREDMET: Odgovor na Vijećničko pitanje (sa 21. sjednice Županijske skupštine održane 
27. travnja 2011. godine – vijećnik gosp. Ante Mihanović) 
– dostavlja se -  
 

 
 
Poštovani, 
 
Vezano za Vaše pitanje o pokazateljima turističke predsezone, dostavljamo Vam odgovor u 
privitku. 
 

S poštovanjem, 
 
 

 PROČELNIK 
 
 
 

                                          Mate Ivanković 
 
U PRIVITKU: 
 
- Odgovor na vijećničko pitanje. 
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 Interes za hrvatske turističke destinacije je ove godine veći i to ohrabruje i daje poticaj 
svim turističkim djelatnicima. S većine važnijih turističkih tržišta Hrvatska u ovoj godini 
može očekivati sličan broj turista kao i prošle godine uz moguća povećanja u pred i posezoni. 
 

Prema trenutačno raspoloživim podacima u razdoblju od siječnja do travnja 
zabilježeno je ukupno 97.463 dolazaka domaćih i stranih turista, što je za 28% više u 
usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Ujedno je u tom periodu ostvareno i 293.245 
noćenja domaćih i stranih turista, što je za 32% više u odnosu na prva četiri mjeseca prošle 
godine. Najveći broj dolazaka i noćenja zabilježili su turisti i posjetitelji s tržišta Njemačke, 
Slovenije, BiH i Francuske. 
 

Izvrsni rezultati turističkog prometa ostvareni za vrijeme uskrsnih blagdana povećali 
su u travnju broj turističkih dolazaka i noćenja. Prema podacima ureda turističkih zajednica u 
mjesecu travnju ostvareno je ukupno 59.778 dolazak i 190.346 noćenja domaćih i stranih 
turista, što je u apsolutnom iznosu za 36% više u dolascima i noćenjima u odnosu na rezultate 
zabilježene u mjesecu travnju u 2010. godini. Značajno je što je porast dolazaka i noćenja 
zabilježen i kod domaćih i kod stranih turista. 
 

Buking za ovogodišnju turističku sezonu, posebno za glavni ljetni dio, dobar je i bolji 
nego lani na većini inozemnih tržišta slijedom čega se može očekivati da će turistička sezona 
biti dobra. 
 
U prilogu Vam dostavljamo statističke podatke prikupljene od lokalnih turističkih. Podaci se 
odnose na prva četiri mjeseca 2011. godine, pojedinačno po mjestu dolaska i po državama 
zastupljenim u dolascima. 
 














