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ANALIZA ANKET ZA OBČANE VELENJA 2019 

 

Obdobje anketiranja: Maj - julij 2019 
 

Število občanov, ki so pravilno izpolnili ankete: 245 
 
Tipsko anketo projekta smo v mesecu maju objavili na povezavi https://www.1ka.si/a/219734. Občane smo pozvali 

k izpolnitvi anket preko e-pošte, obvestil za javnost, z objavami na spletnih omrežjih, del anket pa je bilo opravljenih s 

pomočjo anketiranja na terenu. Do konca julija je bilo pridobljenih 245 pravilno izpolnjenih anket. 

Anketiranci so bili zastopani po spolu 43 % moških in 57 % žensk ter starostnih skupinah 2 % do 20 let, 30 % med 21 

in 40 let, 56 % med 41 in 60 let ter 12 % jih je bilo starih 61 let ali več.  

Graf 1: Starostna struktura anketiranih                                                       Graf 2: Spolna struktura anketiranih 

        

 

Vsa vprašanja za prebivalce so zasnovana v obliki trditev, anketiranci pa so nanje odgovorili na lestvici od 1 do 5, pri 

čemer je 1 = sploh se ne strinjam, 2 = ne strinjam se, 3 = sem neopredeljen, 4 = strinjam se, 5 = zelo se strinjam. 

Vprašanja smo razporedili glede na povprečno oceno, izračunano iz povprečnih ocen vseh anketirancev.  
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Tabela 1: Strinjanje prebivalcev s sedemnajstimi trditvami, povezanimi s turizmom v destinaciji, na lestvici od 1 do 5. 

 

 

 

 

 

 

RANG ŠT. IN VPRAŠANJE OZ. TRDITEV IZ ANKETE POVPREČJE 

1. 1. Podpiram turistični razvoj naše destinacije. 4,7 

2. 7. Turizem pozitivno vpliva na lokalno identiteto , kulturo in dediščino naše 
destinacije. 

4,2 

3. 5. Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo ima lokalna skupnost koristi. 4,1 

13. Povečanje števila turistov pripomore k razvoju lokalnega gospodarstva. 4,1 

4. 2. V naši občini pozitivni učinki turizma odtehtajo negativne.  4 

4. Bolje je, da se na naši destinaciji razvija turizem kot kakšna druga panoga. 4 

5. 14. Razvoj turizma v naši destinaciji prispeva h kakovosti življenja. 3,8 

6. 3. Zadovoljen sem z delom organizacije, ki skrbi za razvoj turizma v naši destinaciji. 3,7 

9. Turizem skrbi za varstvo in ohranitev narave v naši destnaciji.  3,7 

7. 11. Zaradi turizma se krepi in oblikuje ekološka zavest lokalnega prebivalstva. 3,6 

8. 16. O razvoju turizma v naši destinaciji sem dobro obveščen/a. 3,5 

9. 8. Na splošno sem zadovoljen/a z vključenostjo in vplivom prebivalcev pri načrtovanju 
in razvoju turizma. 

3,4 

10. 12. Razvoj turizma povečuje prometne težave v naši destinaciji. 3,2* 

15. Kot občan/ka imam možnost sodelovati pri načrtovanju trajnostnega razvoja 
turizma. 

3,2 

11. 6. Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, imam tudi jaz korist. 3,1 

12. 10. Turizem v naši destinaciji povzroča onesnaževanje. 2,8* 

13. 17. V visoki sezoni je število obiskovalcev naše destinacije  previsoko in posledično 
moteče. 

2,3* 
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Slika 1 in 2: Strinjanje prebivalcev s trditvami, povezanimi s turizmom v destinaciji na lestvici od 1 do 5 

*Gre za tri vprašanja, kjer nižje povprečje pomeni boljši rezultat. Zato ta povprečja niso primerljiva s povprečji 

preostalih vprašanj.  
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Trditve, na katere so občani v povprečju odgovorili izključno pozitivno (ocena 4 ali več), torej, da se strinjajo ali zelo 

strinjajo so naslednje:  

- Podpiram turistični razvoj naše destinacije. 

- Turizem pozitivno vpliva na lokalno identiteto, kulturo in dediščino naše destinacije. 

- Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo ima lokalna skupnost koristi. 

- Povečanje števila turistov pripomore k razvoju lokalnega gospodarstva. 

- V naši občini pozitivni učinki turizma odtehtajo negativne.  

- Bolje je, da se na naši destinaciji razvija turizem kot kakšna druga panoga. 

Povzamemo lahko, da občani podpirajo razvoj turizma v MO Velenje, tako splošno kot tudi v primerjavi z ostalimi 

gospodarskimi panogami. Prav tako pritrjujejo, da povečano število turistov pripomore k razvoju lokalnega 

gospodarstva. prepoznavajo pozitivne učinke turizma na lokalno identiteto, kulturo in dediščino našega okolja. 

Trditve, na katere so anketiranci odgovorili z ocenami med 3 in 4, in so nanje v povprečju odgovorili ali z sem 

neopredeljen ali strinjam se, so naslednje: 

- Razvoj turizma v naši destinaciji prispeva h kakovosti življenja. 

- Zadovoljen sem z delom organizacije, ki skrbi za razvoj turizma v naši destinaciji. 

- Turizem skrbi za varstvo in ohranitev narave v naši destinaciji.  

- Zaradi turizma se krepi in oblikuje ekološka zavest lokalnega prebivalstva. 

- O razvoju turizma v naši destinaciji sem dobro obveščen/a. 

- Na splošno sem zadovoljen/a z vključenostjo in vplivom prebivalcev pri načrtovanju in razvoju turizma. 

- Kot občan/ka imam možnost sodelovati pri načrtovanju trajnostnega razvoja turizma. 

- Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, imam tudi jaz korist. 

Iz ankete je razvidno, da so mnenja občanov o temah kot so turizem in kakovost življenja, skrb za naravo in ekološka 

ozaveščenost pozitivna, a kljub temu manj izrazita. V prihodnosti jih bomo na podlagi tega razloga še bolj informirali 

in vključevali v naša prizadevanja na področju trajnostnega razvoja turizma. 

Trditvi, s katerimi se občani ne strinjajo, saj imata povprečno oceno med 2 in 3 in so nanju odgovorili predvsem s sem 

neopredeljen ali se ne strinjam sta naslednji: 

- Turizem v naši destinaciji povzroča onesnaževanje. 

- V visoki sezoni je število obiskovalcev naše destinacije  previsoko in posledično moteče. 

Ti dve trditvi sta »obratni«, torej povprečja ne moremo primerjati z ostalimi. Povzamemo lahko, da negativnega 

vpliva na turizem v obliki večjega onesnaževanja in motečih vplivov turistov pri občanih MO Velenje ni zaznati, saj so 

na ti dve trditvi odgovorili v povprečju z nestrinjanjem.  

Pri anketi izpostavljamo naslednjo »obratno« trditev: Razvoj turizma povečuje prometne težave v naši destinaciji. Ta 

trditev ima povprečno oceno 3,2 in največ občanov (33%) je nanjo odgovorilo pritrdilno.  
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