
    
 
 

 
 

ANALIZA  ANKETIRANJA PREBIVALCEV, OBISKOVALCEV  
TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA  

DESTINACIJE JERUZALEM SLOVENIJA V LETU 2022  

 

1. ANALIZA ANKET PREBIVALCI 

Obdobje anketiranja: junij – december 2022 

Število izpolnjenih anket: 147 ustrezno izpolnjenih    

 
1.1. Splošni podatki anketirancev 

 
 Spol 
 

 
 

Starost 
 

 
 

Večina anketirancev (55 %) je bilo starih 45 in več, sledili so 25-44 let s 31 %, najmanj anketirancev 

je bilo starih do 24 let (14 %). 



 

Stran 2 od 11  

Status 

 
 

Večina vprašanih (57 %) je zaposlenih, 12 % pa je študentov oz. učencev. 
 
 

Ali vam oz. komu od vaših družinskih članov turistična dejavnost predstavlja neposredni vir  

dohodkov (zaposlitev, študentsko delo, dodatni zaslužek z oddajanjem sob, prodajo domačih 

izdelkov ...)? 

 
 

 
Večini sodelujočih v anketi turistična dejavnost ne predstavlja neposrednega vira dohodkov (73 %). 

 
 
 
1.2. Grafični prikaz ocen anketiranja 

 
Prebivalci so v anketi ocenjevali v kolikšni meri se strinjajo s posamezno trditvijo o njihovem 
odnosu 

do turizma.  
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Legenda: 1 =  sploh se ne strinjam,  2 = ne strinjam se,   3 = sem neopredeljen/a,  4 =  se strinjam,  5 =  zelo se strinjam. 

 
 

INTERPRETACIJA rezultatov: 
Z razvojem turizma v destinaciji je 76% zadovoljnih prebivalcev oziroma delno zadovoljnih in 79% 
prebivalcem je zadovoljnih z delom našega Zavoda ta turizem.   
Srednje zadovoljni (45% ) so z možnostmi načrtovanja razvoja turizma in 78% je mnenja da jim 
turizem omogoča boljše preživljanje prostega časa, večina jih meni (72%) da so dobro obveščeni o razvoju 
turizma. 
Ne skrbi jih  število obiskovalcev v visoki sezoni, menijo, da zaradi turizma nimajo slabše  zdravstvene 
oskrbe, da se jim povišujejo življenjski stroški in cene nepremičnin, mnenja so tudi, da  turizem 
ne      povečuje prometnih težav.  
Prebivalci pa so v večini  mnenja da turizem v destinaciji skrbi za ohranitev naravne (64%)  in 
kulturne dediščine (79%).  
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2. ANALIZA ANKET OBISKOVALCI  

Obdobje anketiranja: junij – december 2022 

Število izpolnjenih anket: 73  ustrezno izpolnjenih    

2.1.  Splošna vprašanja 

 

Iz katere države prihajate? 

 

 
 

S kom potujete v naši destinaciji? 

 

 
Katero obliko prevoza ste/boste najpogosteje uporabljali med bivanjem pri nas? 
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Glavni namen obiska v destinaciji je: 

 
 

Kolikokrat ste/boste prespali v naši destinaciji 

 

 
 
 

 

Ali poznate slovensko znamko za trajnost v turizmu Slovenia Green? 
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2.2. Zadovoljstvo obiskovalcev 

 
Ocenite stopnjo zadovoljstva s ponudbo in značilnostmi naše destinacije  

 
Legenda:  
1 = zelo nezadovoljen, 2 = nezadovoljen, 3 = niti zadovoljen - niti nezadovoljen, 4 = zadovoljen, 5 = zelo zadovoljen 

 
Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami: 

 
Legenda: 
1 = sploh se ne strinjam, 2 = ne strinjam se, 3 = niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 = strinjam se, 5 = zelo se strinjam 
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INTERPRETACIJA REZULTATOV: 
Splošna ocena kaže, da so obiskovalci zadovoljni v naši destinaciji, polovica jih še vedno pride 

le na počitnice, samo tretjina  jih prepozna naš znak zelene in trajnostne Slovenije.  

Rezultati obiskovalcev so v večini odgovori pozitivni (povprečna ocena več kot 4) in ugotovitve 

so  naslednje: 

- obiskovalci so zadovoljni z našo ponudbo nastanitev (ocena 5) in z gostoljubnostjo 

občanov in varnostjo v naši državi; 

- večina obiskovalcev ( ocena 4,8) je zadovoljno z možnostjo potovanja peš in s kolesom; 

- veseli smo, da obiskovalci pri nas z veseljem pijejo vodo iz pipe (ocena 4.7); 

- obiskovalci pa so tudi zadovoljni z informacijami o obnašanju pri ogledu znamenitosti 

(ocena 4.5), nekaj manj z trajnostnimi oblikami prevozov - predvsem javni prevoz 

(ocena 4) in zadovoljni tudi z označenimi mesti za ločevanje odpadkov (ocena 4.5). 
 
 
 
 
 

3. ANALIZA ANKET TURISTIČNO GOSPODARSTVO 

Obdobje anketiranja: junij–december 2022 

Število izpolnjenih anket: 24 ustrezno izpolnjenih 
 

3.1. Splošna vprašanja 

 
Označite prevladujočo dejavnost svojega podjetja: 
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3.2. Delovanje na področju trajnosti 
 
Ocenite, v kolikšni meri veljajo trditve za vaše podjetje, pri čemer možnosti pomenijo: 

 
Legenda: 4 = da, v polni meri, 3 = da, a lahko še napredujemo, 2 = ne, vendar razmišljamo o tem, 1 = ne, o tem ne razmišljamo 

     0 = ni relevantno, ker aktivnosti niso povezane z našo dejavnostjo 
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3.3. Dodatne informacije o trajnostnih praksah 
Ukrepi, s katerimi turistični ponudniki že zmanjšujejo porabo vode, energije in količine 

odpadkov ter odpadne hrane so: 

• varčevanje z elektriko, pranje ponoči, zapiranje luči, izklapljanje naprav ob neuporabi; 

• menjava led svetilk; 

• ogrevanje na bio maso, toplotne črpalke za sanitarno vodo in sušenje 

• senzorji na pisuarjih, toaletni kotlički na dve tipke 

• odcejanje in čiščenje vode, večkratna uporaba 

• uporaba papirnatih vrečk,  

• večkratna uporaba hitro razgradljivih vrečk 

• kupujemo izdelke brez embalaže ali izdelke v razgradljivih embalažah; 

• gostom na degustaciji ponujamo leseni pribor, vodo iz pipe 

• vodo točimo iz pipe in ne iz plastike, 

• plastični pribor zamenjali z lesenim, papirnati krožniki, steklena embalaža 

• hrano naročamo tako, da nimamo zaloge in ne mečemo stran 

• glede na manjšo potrošnjo na degustacijah smo zmanjšali količino ponujenih jedi 

• priprava degustacije za točno število naročenih gostov, spremljanje zaužite oz. odpadle 
hrane po skupinah in prilagoditev  

• ne peremo krožnikov in kozarcev na roke, peremo, ko so košare pomivalnih strojev čisto 
polne; 

• goste/obiskovalce opozarjamo, naj ločujejo odpadke; 

• nekatere ukrepe smo vpisali v hišni red in v navodila za goste/obiskovalce; 
 
Pri katerih aktivnostih lokalne turistične organizacije najpogosteje sodelujete? 
Pri promociji destinacije, sejmih, nudenju kapacitet za izvedbo projektov, vključevanje v projekte, v 
vinska izobraževanja,  na izobraževanjih za osveščanje in sodelujemo pri dnevih odprtih vadb s svojo 
ponudbo.  

 
Naštejte ukrepe za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti ter varstvo in ohranjanje 
krajine, pri katerih sodelujete: 

• ureditev naravnega parka ob podjetju z zasaditvijo rastlin in negovanje celotnega 
prostora ob vodotoku.  

• ohranitev teras v vinogradih.  

• seznanjamo goste o pomenu biotske raznovrstnosti, ločevanja odpadkov, skrbi za okolje, 
uporabe lokalnega avtobus in drugih možnostih prevoza. 

• ohranjamo zasajanje starih – avtohtonih  vrst dreves/rastlin v destinaciji. 
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3.4. Številčne ocene 

Kolikšen odstotek energije pridobivate iz obnovljivih virov energije 

 
 
Kolikšen odstotek blaga, hrane in pijač kupite pri lokalnih proizvajalcih? 

 
 
 
Kolikšen odstotek storitev za vas opravljajo lokalni ponudniki? 

 
 

3.5. Dostopnost do meritev 
Ali ste podatke o porabi energije pripravljeni deliti z nami in vas lahko naknadno kontaktiramo 

glede tega? 
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Ali ste podatke o porabi vode pripravljeni deliti z nami in vas lahko naknadno kontaktiramo 
glede tega? 

 
 

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV: 
Splošna ocena kaže, da turistično gospodarstvo (v nadaljevanju TG) v destinaciji razume pomen 

trajnostnega razvoja in izvaja številne aktivnosti za doseganje trajnostnih ciljev, učinkovite 

rabe virov in varovanja narave. 

Najboljše rezultate beležimo  

- na področjih ločevanja odpadkov: ločuje 73 % vseh ponudnikov in 64 % izvaja ukrepe 

za zmanjšanje plastičnih odpadkov; 

- skoraj polovica (45 %) ponudnikov izvaja ukrepe za zmanjševanje količine odpadne 

hrane; 

- več kot polovica jih ne želi deliti podatkov glede porabe vode (62 %) in energije (64 %); 

- 59 % vprašanih spodbuja goste k pitju vode iz pipe; 

- 63 % jih goste spodbuja k varčevanju z energijo in vodo, k ločevanju odpadkov …; 

- 73 %  deležnikov daje prednost lokalnim ponudnikom in lokalnih produktom  

- več kot polovica (64 %) se zaveda potencialnih posledic podnebnih sprememb za 

turizem v destinaciji 

 
 
Ormož 9. 1. 2023         Zelena koordinatorka  
        Anita Bolčevič 
 
 
Vir: rezultati anket v 1ka 
  


