
ANALIZA ANKET PREBIVALSTVA 

 

Uvod 

 

Anketiranje prebivalcev je potekalo v 

oktobru 2022. Ankete so bile razdeljene na 

različnih dogodkih občine. Skupno je bilo 

zbranih 87 anket. 68 % anketirancev je bilo 

ženskega spola in 32% moškega spola. 

Večina anketirancev je bila stara med 45 in 

64 leti.  

 

Rezultati 

 

Podporo turističnemu razvoju destinacije je 

izrazilo 89 % anketirancev, 7 % se jih ni 

opredelilo,4 % turističnega razvoja 

destinacije ne podpira.  

V anketi smo prebivalcem ponudili 

možnost strinjanja s trditvami, da bi  dobili 

dober vpogled v to, kaj počnemo odlično, in 

kje nas še čakajo izzivi v prihodnosti.   

 

Najboljšo povprečno oceno je dobila 

trditev, da turizem omogoča boljše 

možnosti za preživljanje prostega časa 

(prireditve, rekreacija ...) Prebivalci so 

mnenja, da so o razvoju turizma v naši 

destinaciji dobro obveščeni in so zadovoljni 

z delom organizacije, ki skrbi za razvoj 

turizma v naši destinaciji. 

Trditev turizem v naši destinaciji v zadostni 

meri skrbi za ohranitev narave je dobila 

povprečno oceno 4,35 od najvišje možne 

ocene 5. prebivalstvo v večini opaža, da 

naša destinacija razvija zeleni turizem ter so 

zadovoljni z razvojem turizma v naši 

destinaciji. 

 

71 % anketirancev meni, da pozitivni učinki 

turizma odtehtajo negativne, 25 % je 

neopredeljenih, 4 %  meni, da negativni 

učinki presegajo pozitivne. 71 % 

anketirancev je turizmu in turistih 

prepoznala koristi za lokalno skupnost, 29 

% pa koristi za lokalno skupnost ne 

prepozna. 

 

 

 

Glede vključenosti in vpliva prebivalcev pri 

načrtovanju in razvoju turizma je strinjanje 

izrazilo 75 % anketirancev, 21 % jih je 

ostalo neopredeljenih, 4 % anketirancev pa 

je v tej zvezi nezadovoljnih. 

 

Da turizem v destinaciji povzroča 

onesnaženje, meni 4 % anketirancev, 14 % 

se jih ni opredelilo ali ni želelo odgovoriti, 

82 % anketirancev pa turizma ne vidi kot 

onesnaževalca. 

 

Zaključek 

 

Na podlagi anketiranja prebivalstva občine 

Razkrižje smo ugotovili, da imajo večinski 

del prebivalstva pozitiven odnos do turizma 

v destinaciji in so naklonjeni k njegovemu 

razvoju.  

Turizem v občini večina prebivalstva 

prepoznava kot vpliv na izboljšanje 

kakovosti življenja in v njem vidijo številne 

koristi.  

Naše nadaljnje delo bo usmerjeno predvsem 

v aktivnosti, ki spodbujajo sodelovanje 

lokalnega prebivalstva k načrtovanju 

razvoja turizma in novih turističnih 

produktov. 
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