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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, zanima nas njihovo mnenje o koristih, ki jih prinaša 

turizem v destinacijo ipd.  

 

Zadnje anketiranje je potekalo med 15. 4. in 20. 4. 2021. Skupno smo anketirali 100 prebivalcev s 

pomočjo spletnega orodja Google forms. Anketirance smo k sodelovanju vabili preko Facebook objav 

na straneh Visit Rogaška Slatina in Občina Rogaška Slatina.  
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ANKETNA VPRAŠANJA IN ANALIZA ODGOVOROV 

 

Vprašanje 1. Zadovoljstvo s turizmom v destinaciji  

Anketiranci so odgovarjali, koliko se strinjajo s trditvijo (od 1 – 5). 
 

Anketiranci se najbolj strinjajo s trditvijo  (povprečna ocena 3,75) »Zaradi turizma so se povišale cene 

nepremičnin.«.  

 

Dokaj močno (povprečna ocena 3,71) se anketiranci strinjajo tudi s trditvijo »Od turizma in turistov. ki 

nas obiskujejo ima lokalna skupnost koristi.«  

 

Najmanj pa se anketiranci strinjajo z trditvami »V visoki sezoni je število obiskovalcev naše destinacije 

previsoko in moteče.«, »Turizem v naši destinaciji povzroča slabše zdravstvene razmere.« in »Zaradi 

turizma se v naši destinaciji počutim manj varno.« 

 

Zaradi turizma so se povišale cene nepremičnin. 3,75 

Od turizma in turistov. ki nas obiskujejo. ima lokalna skupnost koristi. 3,71 

Turizem omogoča boljše možnosti za preživljanje prostega časa (prireditve. rekreacija ...). 3,3 

Opažam. da naša destinacija razvija zeleni turizem. 3,24 

O razvoju turizma v naši destinaciji sem dobro obveščen. 3,19 

Turizem v naši destinaciji v zadostni meri skrbi za ohranitev narave in kulture. 3,08 

Pozitivni učinki turizma v naši destinaciji odtehtajo negativne. 3,06 

Zaradi turizma imamo večjo izbiro storitev (trgovina. promet. zdravstvo ...). 3,02 

Zadovoljen sem z delom organizacije. ki skrbi za razvoj turizma v naši destinaciji. 2,94 

Zadovoljen sem z razvojem turizma v naši destinaciji. 2,81 

Zaradi turizma so se povišali moji življenjski stroški. 2,71 

Turizem v naši destinaciji povzroča prekomerno onesnaževanje. 2,62 

Turizem v naši destinaciji povečuje prometne težave. 2,47 

Možnost imam sodelovati pri načrtovanju razvoja turizma. 2,37 

V visoki sezoni je število obiskovalcev naše destinacije previsoko in moteče. 2,14 

Turizem v naši destinaciji povzroča slabše zdravstvene razmere. 2,07 

Zaradi turizma se v naši destinaciji počutim manj varno. 2,05 
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Vprašanje 2: Podatki o anketirancih 

 

59 % anketirancev je bilo ženskega spola, 41 % pa moškega spola. 

 
 

 
 
 
 

Največ anketirancev je bilo starih med 25 in 44 let, najmanj pa jih je bilo starih 65 let ali več. 
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Večina anketirancev je bila v času anketiranja zaposlenih. Sledili so študenti in učenci, upokojencev in 
ostalih pa je bilo le za vzorec. Starejših ni bilo tudi zaradi uporabe metode spletnega anketiranja, ker 
so starejši najmanj verjetno prisotni na internetu. 
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39% vprašanih ima vsaj enega družinskega člana neposredno vpetega v turizem preko zaposlitve, 
študentskega dela, prodaje domačih izdelkov ali oddajanja sob. Ostalih 61% v družini nima članov, ki bi 
imeli zaposlitev neposredno v turizmu. 

 

Ali vam oz. komu od vaših družinskih članov turistična dejavnost predstavlja neposredni vir dohodkov 
(zposlitev, študentsko delo. Dodatni zaslužek z oddajanjem sob, prodajo domačih izdelkov …)? 

 

 

 

 


