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ANALIZA ANKET ZA PREBIVALCE ROGAŠKE SLATINE 
 

V destinaciji Rogaška Slatina redno spremljamo zadovoljstvo prebivalcev s turizmom v 
destinaciji, z vključenostjo v aktivnosti na področju turizma, zanimajo nas njihovo mnenje o 
koristih, ki jih prinaša turizem v destinacijo ipd.  
 
Zadnje anketiranje je potekalo med 1. julijem in 31. avgustom 2017. Skupno smo anketirali 
150 prebivalcev, od tega največ s pomočjo spletne ankete A1 in na turističnem 
informativnem centru (TIC Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1), nekaj anket smo prejeli 
izpolnjenih tudi s pomočjo mailinga.  
 

 
ANKETNA VPRAŠANJA IN ANALIZA ODGOVOROV 
 
 
Vprašanje 1: Na splošno sem s turizmom v naši destinaciji zadovoljen/na. 
 
Odgovor: Na prvo vprašanje je 66% prebivalstva odgovorilo, da so v splošnem zadovoljni s turizmom 
v domačem kraju. Glede na letne čase pa je visokih 73% vprašanih zadovoljnih spomladi, poleti je 
zadovoljnih le odstotek manj, to je 72%, jeseni še odstotek manj, to je 71%, najmanj prebivalcev 
mesta pa je zadovoljnih s turizmom pozimi, teh je manj kot polovica in sicer 46%. 
 

Tabela 1 Splošno zadovoljstvo prebivalstva s turizmom v posameznih letnih časih 

Delež prebivalstva, ki je v splošnem zadovoljen s turizmom na destinaciji:  66% 

Delež prebivalstva, ki je zadovoljen s turizmom na destinaciji jeseni:  71% 

Delež prebivalstva, ki je zadovoljen s turizmom na destinaciji spomladi: 73% 

Delež prebivalstva, ki je zadovoljen s turizmom na destinaciji pozimi: 46% 

Delež prebivalstva, ki je zadovoljen s turizmom na destinaciji poleti:  72% 

 
 
Vprašanje 2: Kakšen vpliv ima po vašem mnenju turizem na značilnosti in lokalno identiteto, 
kulturo in dediščino naše destinacije? 
 

Odgovor: Največ vprašanih, kar 61 %, meni, da turizem v destinaciji pomaga pri izboljševanju lokalne 
identitete, kulture in dediščine; slaba tretjina - 30 % meni, da turizem zgolj pomaga pri ohranjanju; 
majhen delež 5 % vprašanih je menja, da ne vpliva, še manjši delež - 4 % vprašanih pa celo pravi, da 
turizem škoduje lokalni identiteti, kulturi in dediščini naše destinacije.  
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Vprašanje 3: Na splošno sem zadovoljen/na z vključenostjo in vplivom prebivalcev pri načrtovanju 
in razvoju turizma. 
 

Odgovor: Z vključenostjo in vplivom prebivalcev pri načrtovanju in razvoju turizma je zadovoljnih 
približno 41 %, 22 % vprašanih je neopredeljenih, medtem pa je več kot tretjina, natančneje 37 % 
vprašanih z vključenostjo nezadovoljnih.  
 
 
Vprašanje 4: Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, ima lokalna skupnost koristi. 
 

Odgovor: Pri tem vprašanju smo ugotovili da velika večina, to je 83 % vprašanih meni, da ima lokalna 
skupnost od turizma in turistov koristi. Kljub temu, pa ostaja 9 % anketirancev, ki so mnenja, da 
lokalna skupnost nima koristi, preostalih 8 % pa ostaja neopredeljenega mnenja. 
 
 

Vprašanje 5: Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, imam tudi jaz koristi. 
 

Odgovor: Rezultati pokažejo, da se dobra polovica vprašanih, natančneje 51 % s trditvijo strinja, 27 % 
vprašanih ostaja neopredeljenih, ostalih 22 % pa meni, da od turizma in turistov nima osebnih koristi.  
 
 
Vprašanje 6: Kakšne vplive ima po vašem mnenju turizem na kakovost življenja v naši destinaciji? 
 

Odgovor: Na zadnje vprašanje so anketirani prebivalci v veliki večini mnenja, da  turizem pozitivno 
vpliva na kakovost življenja v naši destinaciji, kar 89 % vprašanih namreč meni da pomaga pri 
izboljševanju in ohranjanju kakovosti. Le 5 % vprašanih je mnenja, da turizem škoduje, medtem ko je 
6 % anketirancev ostalo neopredeljenih.  
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