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ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA 
 

REZULTATI ANKETIRANJA 
PREBIVALCEV PO OBČINAH 

 
 
PREBIVALCI 
 
293 izpolnjenih vprašalnikov. 
Prebivalci so na trditve odgovarjali z izbiro: 1 - se sploh ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 -  niti se 
strinjam, niti se ne strinjam, 4 - strinjam se , 5 - zelo se strinjam. 
 

OBČINA SEŽANA     
 
Pravilno izpolnjenih je bilo 145 anket. 

 
Rezultati  Povprečna ocena 

35 % prebivalcev podpira razvoj turizma v destinaciji. 3,1 

32 % prebivalcev je zadovoljnih z delom organizacije, ki skrbi za razvoj turizma v 
destinaciji, 45 % je neopredeljenih in 23 % nezadovoljnih. 

3,1 

23 % prebivalcev je o razvoju turizma v destinaciji dobro obveščenih. 2,7 

17 % prebivalcev je zadovoljnih z vključenostjo v načrtovanje razvoja turizma, 23 % je 
neopredeljenih,  60 % pa nezadovoljnih. 

2,3 

83 % prebivalcev meni, da ima turizem več pozitivnih kot negativnih učinkov. 3,4 

6 % prebivalcev meni, da je v visoki sezoni število obiskovalcev previsoko in moteče, 
94 % pa jih je nasprotnega mnenja.  

1,9 

46 % prebivalcev meni, da ima zaradi turizma večjo izbiro storitev. 2,4 

77 % prebivalcev meni, da jim turizem omogoča boljše možnosti za preživljanje 
prostega časa. 

3,5 

81 % prebivalcev meni, da turizem v destinaciji NE povzroča slabših zdravstvenih 
razmer, 5 % jih meni obratno.  

1,8 

74 % vprašanih meni, da se zaradi turizma njihovi življenjski stroški NISO povišali. 2,0 

25 % prebivalcev meni, da so se zaradi turizma povišale cene nepremičnin. 2,8 

62 % prebivalcev meni, da turizem NE povzroča prekomernega onesnaževanja, 24 % je 
neopredeljenih, 14 % jih meni obratno. 

2,3 

21 % prebivalcev meni, da turizem povečuje prometne težave v destinaciji, 59 % pa jih 
meni obratno.  

2,4 

3 % prebivalcev se zaradi turizma v destinaciji počuti manj varno, nasprotnega mnenja 
je 89 % vprašanih.  

1,6 

86 % prebivalcev meni, da turizem skrbi za ohranitev narave in kulture.  3,5 

86 % prebivalcev meni, da ima lokalna skupnost od turizma in turistov koristi.  3,7 

81 % vprašanih opaža, da destinacija razvija zeleni turizem.  3,3 
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OBČINA KOMEN    

 
Pravilno izpolnjenih je bilo 58 anket. 

 
Rezultati  Povprečna ocena 

45 % prebivalcev podpira razvoj turizma v destinaciji. 3,4 

50 % prebivalcev je zadovoljnih z delom organizacije, ki skrbi za razvoj turizma v 
destinaciji, 26 % je neopredeljenih in 24 % nezadovoljnih. 

3,4 

36 % prebivalcev je o razvoju turizma v destinaciji dobro obveščenih. 3,1 

17 % prebivalcev je zadovoljnih z vključenostjo v načrtovanje razvoja turizma, 34 % je 
neopredeljenih,  49 % pa nezadovoljnih. 

2,6 

88 % prebivalcev meni, da ima turizem več pozitivnih kot negativnih učinkov. 3,6 

21 % prebivalcev meni, da je v visoki sezoni število obiskovalcev previsoko in moteče, 
79 % pa jih je nasprotnega mnenja.  

2,3 

33 % prebivalcev meni, da ima zaradi turizma večjo izbiro storitev. 2,1 

76 % prebivalcev meni, da jim turizem omogoča boljše možnosti za preživljanje 
prostega časa. 

3,4 

74 % prebivalcev meni, da turizem v destinaciji NE povzroča slabših zdravstvenih 
razmer, 7 % jih meni obratno.  

1,9 

57 % vprašanih meni, da se zaradi turizma njihovi življenjski stroški NISO povišali. 2,2 

38 % prebivalcev meni, da so se zaradi turizma povišale cene nepremičnin. 3,2 

59 % prebivalcev meni, da turizem NE povzroča prekomernega onesnaževanja, 21 % je 
neopredeljenih, 20 % jih meni obratno. 

2,4 

24 % prebivalcev meni, da turizem povečuje prometne težave v destinaciji, 45 % pa jih 
meni obratno.  

2,8 

7 % prebivalcev se zaradi turizma v destinaciji počuti manj varno, nasprotnega mnenja 
je 69 % vprašanih.  

1,9 

93 % prebivalcev meni, da turizem skrbi za ohranitev narave in kulture.  3,5 

90 % prebivalcev meni, da ima lokalna skupnost od turizma in turistov koristi.  3,8 

93 % vprašanih opaža, da destinacija razvija zeleni turizem.  3,8 
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OBČINA DIVAČA     
 
Pravilno izpolnjenih je bilo 40 anket. 

 
Rezultati  Povprečna ocena 

43 % prebivalcev podpira razvoj turizma v destinaciji. 3,1 

48 % prebivalcev je zadovoljnih z delom organizacije, ki skrbi za razvoj turizma v 
destinaciji, 27 % je neopredeljenih in 25 % nezadovoljnih. 

3,2 

40 % prebivalcev je o razvoju turizma v destinaciji dobro obveščenih. 3,0 

30 % prebivalcev je zadovoljnih z vključenostjo v načrtovanje razvoja turizma, 35 % je 
neopredeljenih,  35 % pa nezadovoljnih. 

2,9 

88 % prebivalcev meni, da ima turizem več pozitivnih kot negativnih učinkov. 3,7 

13 % prebivalcev meni, da je v visoki sezoni število obiskovalcev previsoko in moteče, 
87 % pa jih je nasprotnega mnenja.  

2,2 

40 % prebivalcev meni, da ima zaradi turizma večjo izbiro storitev. 2,4 

70 % prebivalcev meni, da jim turizem omogoča boljše možnosti za preživljanje 
prostega časa. 

3,4 

75 % prebivalcev meni, da turizem v destinaciji NE povzroča slabših zdravstvenih 
razmer, 15 % jih meni obratno.  

2,0 

70 % vprašanih meni, da se zaradi turizma njihovi življenjski stroški NISO povišali. 2,1 

35 % prebivalcev meni, da so se zaradi turizma povišale cene nepremičnin. 3,0 

59 % prebivalcev meni, da turizem NE povzroča prekomernega onesnaževanja, 18 % je 
neopredeljenih, 23 % jih meni obratno. 

2,5 

30 % prebivalcev meni, da turizem povečuje prometne težave v destinaciji, 58 % pa jih 
meni obratno.  

2,6 

3 % prebivalcev se zaradi turizma v destinaciji počuti manj varno, nasprotnega mnenja 
je 90 % vprašanih.  

1,5 

88 % prebivalcev meni, da turizem skrbi za ohranitev narave in kulture.  3,5 

70 % prebivalcev meni, da ima lokalna skupnost od turizma in turistov koristi.  3,6 

90 % vprašanih opaža, da destinacija razvija zeleni turizem.  3,7 
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OBČINA HRPELJE-KOZINA   
 
Pravilno izpolnjenih je bilo 50 anket. 

 
Rezultati  Povprečna ocena 

32 % prebivalcev podpira razvoj turizma v destinaciji. 3,1 

26 % prebivalcev je zadovoljnih z delom organizacije, ki skrbi za razvoj turizma v 
destinaciji, 52 % je neopredeljenih in 22 % nezadovoljnih. 

3,1 

30 % prebivalcev je o razvoju turizma v destinaciji dobro obveščenih. 3,1 

34 % prebivalcev je zadovoljnih z vključenostjo v načrtovanje razvoja turizma, 32 % je 
neopredeljenih,  34 % pa nezadovoljnih. 

3,0 

88 % prebivalcev meni, da ima turizem več pozitivnih kot negativnih učinkov. 3,7 

24 % prebivalcev meni, da je v visoki sezoni število obiskovalcev previsoko in moteče, 
76 % pa jih je nasprotnega mnenja.  

2,5 

60 % prebivalcev meni, da ima zaradi turizma večjo izbiro storitev. 2,9 

82 % prebivalcev meni, da jim turizem omogoča boljše možnosti za preživljanje 
prostega časa. 

3,8 

68 % prebivalcev meni, da turizem v destinaciji NE povzroča slabših zdravstvenih 
razmer, 8 % jih meni obratno.  

2,1 

74 % vprašanih meni, da se zaradi turizma njihovi življenjski stroški NISO povišali. 2,0 

12 % prebivalcev meni, da so se zaradi turizma povišale cene nepremičnin. 2,5 

40 % prebivalcev meni, da turizem NE povzroča prekomernega onesnaževanja, 34 % je 
neopredeljenih, 26 % jih meni obratno. 

2,8 

54 % prebivalcev meni, da turizem povečuje prometne težave v destinaciji, 16 % pa jih 
meni obratno.  

3,5 

8 % prebivalcev se zaradi turizma v destinaciji počuti manj varno, nasprotnega mnenja 
je 66 % vprašanih.  

2,1 

90 % prebivalcev meni, da turizem skrbi za ohranitev narave in kulture.  3,5 

86 % prebivalcev meni, da ima lokalna skupnost od turizma in turistov koristi.  3,8 

84 % vprašanih opaža, da destinacija razvija zeleni turizem.  3,5 

 


