
                                                         

 

ANALIZA ANKETE ZA LOKALNE PREBIVALCE 

  

1. Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami: 

 

Občani Postojne zelo podpirajo turistični razvoj destinacije, saj je kar 95% vseh 

anketiranih odgovorilo, da se strinjajo s turističnim razvojem naše destinacije. (85% je 

odgovorilo z zelo se strinjam, 10% pa z strinjam se), kar kaže na to, da si okoliški 

prebivalci možno želijo, da bi razvitost turizma v občini Postojna dvignili na višjo raven. 

Za neopredeljene se je izrazilo 5% vseh anketiranih. Prav nihče pa ni izrazil mnenja, da 

se ne strinja s turističnim razvojem v občini. 

 



                                                         

 

Na trditev, da v občini Postojna pozitivni učinki turizma odtehtajo negativne je 

pritrdilno odgovorilo 66% vseh anketiranih (39% zelo se strinjam, 27% strinjam se). 

27% anketiranih se je označilo za neopredeljene. 7% anketiranih pa je mnenja, da 

pozitivni učinku turizma nikakor ne odtehtajo negativnih.  

 

Na trditev glede zadovoljstva z delom organizacij, ki skrbijo za razvoj turizma v 

destinaciji, je skupno 51% vprašanih navedlo, da so z njihovim delom zadovoljni (18% 

zelo se strinjam, 33% strinjam se). 36 % anketiranih se je označilo za neopredeljene, 

medtem, ko je 13 % anketiranih mnenja, da z delom organizacij ni zadovoljno.  

 



                                                         

 

Z zgornjo trditvijo se skupno strinja kar 75% anketirancev, ki so izpolnili anketo (22% 

zelo se strinjam, 53% strinjam se). 15% izmed anketiranih, se je pri tej trditvi označilo 

za neopredeljene, 10% anketiranih pa se s trditvijo ne strinja.  

 

S trditvijo, da ima od turizma in turistov, ki obiskujejo občino Postojna lokalna skupnost 

določene koristi, se skupno strinja 64% anketirancev. 18% izmed vprašanih se je 

označilo za neopredeljene, medtem ko se skupno 18% anketiranih s trditvijo ne strinja.  

 

Skupno se kar 85% vprašanih strinja s trditvijo, da turizem pozitivno vpliva na lokalno 

identiteto, kulturo in dediščino naše destinacije(36% zelo se strinjam, 49% strinjam se). 

13% vprašanih se je opredelilo za neopredeljene, 3% anketiranih pa je navedlo, da se z 

zgornjo trditvijo ne strinja.  



                                                         

 

 

Največji delež vprašanih, skupno kar 48% je odgovorilo, da ni zadovoljnih z 

vključenostjo v razvoj turizma v občini. 37% vprašanih se je razglasilo za neopredeljene, 

medtem ko je le 15% prebivalcev zadovoljnih z njihovo vključenostjo in vplivom pri 

načrtovanju turizma. 

 

Skupno je 45% anketiranih navedlo, da turizem skrbi za varstvo in ohranitev narave v 

destinaciji. 35% vprašanih se je opredeliloza neopredeljene, 20% izmed njih pa se s 

trditvijo ne strinja. 



                                                         

 

 

Skupno je 38% anketiranih mnenja, da turizem v destinaciji povzroča onesnaževanje, 

36% vprašanih se je opredelilo nza neopredeljene, medtem, ko se s tem ne strinja 26% 

vprašanih. 

 

Skupno skoraj polovica anketiranih (49%) meni, da se zaradi turizma krepi in oblikuje 

ekološka zavest lokalnega prebivalstva. 32% vprašanih se je opredelilo za 

neopredeljene, medtem ko se s trditvijo ne strinja 19% anketirancev. 



                                                         

 

 

Večina anketiranih (skupno 59%) meni, da razvoj turizma povečuje prometne težave v 

naši destinaciji.  

 

 

Velika večina (skupno 78%) anketiranih je mnenja, da povečanje števila turistov 

pripomore k razvoju lokalnega prebivalstva 

 



                                                         

 

 

Večina vprašanih (skupno 66%) meni, da razvoj turizma v naši destinaciji pripeva k 

dvigu kakovosti življenja lokalnega prebivalstva.  

 

 

Večina anketiranih (51%) se ne strinja s trditvijo, da ima možnost sodelovati pri 

načrtovanju trajnostnega razvoja turizma in si želijo biti v prihodnje bolj vključeni v 

temu procesu.  



                                                         

 

 

Večina anketiranih (skupno 54%) se ne strinja s trditvijo, da so dobro obveščeni o 

razvoju turizma v destinaciji in si želijo biti v prihodnje bolj vključeni v temu procesu.  

 

Večina anketiranih (skupno 45%) se ne strinja s tem, da je v visoki sezoni število 

obiskovalcev naše destinacije previsoko in posledično moteče. 38% se jih je pri tej 

trditvi opredelilo za neopredeljene, medtem ko število obiskovalcev v poletni sezoni 

moti le 16% anketirancev. 

 

 

 

 

 



                                                         

 

2. Kako bi ocenili podporo Občine Postojna, ki jo zagotavlja razvoju turizma v 

občini? Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je 1 = zelo 

slabo, 2 = slabo, 3 = niti dobro, niti slabo, 4 = dobro, 5 = zelo dobro. 

 

 

Glede vprašanja, ali Občina Postojna zagotavlja zadostno podporo razvoju 

infrastrukturnih projektov, se večina anketiranih (43%) ni opredelila, niti za eno, niti za 

drugo možnost.  

 

Večina anketiranih (skupno 58%) je mnenja, da Občina Postojna zagotavlja zadostno 

podporo prireditvam in društvenim dejavnostim, ki so vezane na turizem.  

 



                                                         

 

 

Večina anketiranih (46%) se glede vprašanja, ali Občina Postojna zagotavlja zadostno 

podporo sistemski podpori razvoja turizma, ni opredelila, niti za eno, niti za drugo 

možnost. Veliko je tudi tistih (skupaj 39%), ki menijo, da občina temu področju posveča 

premalo pozornosti. 

 

 

Večina anketiranih (skupaj 42%) je mnenja, da občina posveča premalo pozornosti 

razvoju drobne infrastrukture. S tem se ne strinja 23% anketiranih, medtem, ko se je 

35% vprašanih opredelilo za neopredeljene. 

 



                                                         

 

 

Velika večina (skupaj 60%) anketiranih je mnenja, da zaposleni na turistično 

informacijskih centrih dobro opravljajo svoje delo. 31% se jih je opredelilo za 

neopredeljene, medtem, ko je delež tistih, ki se s tem ne strinjajo zanemarljiv. 

 

 

Večina anketiranih (skupaj 65%) je mnenja, da Občina Postojna, namenja E-

komuniciranju dovolj pozornosti. 

 



                                                         

 

 

Skoraj polovica vprašanih (49%) je mnenja, da zagotavlja Občina Postojna dovolj veliko 

podporo lokalnim turističnim ponudnikom.  33% vprašanih se je pri tej trditvi 

opredelilo za neopredeljene.  

 

 

Pri vprašanju ali namenja Občina Postojna dovolj pozornosti razvoju novih turističnih 

programov in vsebin so bila mnenja zelo deljena. 35% vprašanih se s tem ne strinja, 35% 

se jih ni opredelilo niti za eno, niti za drugo možnost, medtem, ko 30% vprašanih meni, 

da je za razvoj novih turističnih vsebin in programov dobro poskrbljeno. 

 



                                                         

 

 

Večina vprašanih (skupno 57%) je mnenja, da namenja Občina Postojna dovolj podpore 

kulturnim in športnim prireditvam ter festivalom.  

 

3. Kakšen je po vašem mnenju pomen Postojne kot turistične destinacije, v 

domačem in tujem okolju, v primerjavi s pomenom Postojne 5 let nazaj? 

 

 

Večina anketiranih (64%) je mnenja, da je pomen Postojne kot turistične destinacije, v 

domačem in tujem okolju boljši, kot je bil pred petimi leti. 

 

Prosim na kratko utemeljite vaš odgovor: 

- predvsem se je izboljšalo delo v ticih in dodane zelo dobre nove vsebine 



                                                         

 

- nove turistične ponudbe v smislu trajnostnega turizma- gozdni trekingi in fotolov 

ter nove nastanitve 

- predvsem je problem zelo slab upravljalec jame, ki nima posluha do lokalne 

skupnosti, je postojna in je postojnska jama - to ne more in ne sme biti ločeno 

- velik razvoj in velija vlaganja so prisotna in to je opazno 

- večina turistov še vedno ustavi zgolj v postojnski jami, predjamskem gradu. 

- več obiskovalcev, večje število turističnih ležišč v občini 

- od odkritja jame je vsa turistična dejavnost vezana na jamo, čas je da občina 

sprejme dejstvo da je jama postala privatna lastnina in začne spodbujat in 

koordinirat preostale ponudnike storitev vezanih na turizem, v zadnjih letih se je 

sicer zgodil premik v to smer, a je po mojem mnenju premajhen, upam pa, da je to 

le prvi korak v dolgem maršu ki bo na koncu uspel iz postojne narediti več kot le 

mesto ob jami... (trenutno lahko Postojno kar se turistične ponudbe tiče 

poimenjujemo kar predjama, ali pa objama) 

- boljša infrastruktura 

- še vedno je veliko neizkoriščenih možnosti 

- povečanje števila ležišč v občini, razvoj novih produktov (opazovanje medveda)  

- le postojnska jama, predjamski grad in nič drugega 

- živi se na lovorikah preteklosti ko je bila postojnska jama bolj urejena-bolj 

obiskovalcu prijazna in ne kapitalizmu. In se ne dela nič za razvoj občine, 

aktivnosti po mestu da mesto zaživi 

- večje št. obiskovalcev jame 

- nobene povezave s Postojnsko jamo 

- izboljšalo se je delovanje turistično informativnih centrov, več dogajanja v 

poletnem času 

- večji obisk, več zaposlenih, višja koncesija 

- več turistov, večje število ponudnikov nastanitev kot pred leti 

- napredek je viden 

- večja prepoznavnost 



                                                         

 

4. Katere (turistične) zgodbe naše občine bi bile/so po vašem mnenju najbolj 

privlačne za domače in tuje goste? (pri čemer je 1 = sploh ni pomembno, 2 = ni 

pomembno, 3 = ni in je pomembno, 4 = je pomembno, 5 = je zelo pomembno 

 

 

Drugo (prosimo navedite): 

- domovanje rjavega medveda 

- prepih, postojnska vrata, posebna klima 

- zgodba reke pivke z njenimi pritoki 

- odkrivanje okoliških pohodniških poti (nanos, jama pivka, sv. trojica, itd 

- zive jasli v postojnski jami... crna jama....pivka jama ... viteske igre v predjamskem 

gradu 

- povezovovanje regij, pohodnistvo/planinarjenje, gozdnatost, jame... 

- lokacija sama po sebi 

- redke rastlinske in živalske vrste kot dodatek pohodnistvu, foto saafariju na 

okoliških vrhih (sovič, pečna reber, javorniki....) 

- narava, gozd in divje živali 

- zgodovina, krasoslovje,.. 

 



                                                         

 

Komentar:  

Anketirani so izmed legend našega območja, ki se jim zdijo najbolj privlačne za domače 

in tuje goste najbolj izpostavili legendo o roparskem vitezu Erazmu Prejamskem ter 

legendo o  Zmaju iz Postojnske jame. Na tretjem mestu se je po priljubljenost med 

anketiranci znašlo furmanstvo, ki ima v naših krajih bogato zgodovino. 

5. V nadaljevanju navajamo vrsto elementov turistične ponudbe. Prosimo ocenite 

kako razvit je po vašem mnenju določen element v občini Postojna? (pri čemer je 

1 = zelo slabo, 2 = slabo, 3 = niti dobro, niti slabo, 4 = dobro, 5 = zelo dobro) 

 

 

Velika večina, oziroma kar 93% vprašanih je mnenja, da je osebna varnost 

posameznikov v naši destinaciji dobro razvita.  

 

 

Večina oziroma 77% anketiranih meni, da je Postojna z okolico dobro dostopna 

obiskovalcem. 



                                                         

 

 

Večina (69%) anketiranih meni, da je čistoča v občini Postojna dobro razvita. 

 

 

Kar 66% vprašanih je izrazilo zadovoljstvo nad urejenostjo in izgledom občine Postojna 

(54% dobro, 12% zelo dobro). 25 % vprašanih je mnenja, da urejenost občine ni niti 

dobra, niti slaba. 9 % izmed vprašanih pa je odgovorilo, da sta urejenost in zgled občine 

nezadovoljiva. 

 

 

Skupno se kar 92% anketirancev strinja, s trditvijo da je občina Postojna obdana z 

neokrnjeno naravo. Zanimivo je, da ni prav nihče izmed anketiranih razočaran nad 

naravnimi lepotami, ki obdajajo občino. 



                                                         

 

 

 

Večina vprašanih (skupno 59%) je zadovoljnih z raznovrtnostjo kulturne dediščine v 

naši destinaciji.   

 

 

Glede atraktivnosti in urejenosti dostopov do naravnih znamenitosti so bila mnenja 

dokaj deljena. 42% izmed vprašanih je bilo mnenja, da je za dostopnost naravnih 

atrakcij dobro poskbljeno, 31% izmed vprašanih je bilo mnenja, da ni stanje niti dobro, 

niti slabo, medtem, ko je 19% izmed anketiranih mnenja, da je urejenost naravnih 

atrkacij slaba in da bi se dalo na tem področju še marsikaj postoriti.  

 



                                                         

 

 

Skupno kar 83°% odstotkov lokalne skupnosti meni, da je kakovost in raznovrstnost 

namestitev v občini na dokaj visokem nivoju. S tem se ne strinja le 17% vprašanih. 

 

 

Večina izmed vprašanih (58%) je mnenja da so domačini in turistični delavci gostoljubni 

do turistov, ki obiščejo občino.  36% vprašanih se glede tega ni moralo popolnoma 

odločiti, medtem ko je le 6% anketiranih mnenja, da so domačini in turistični delavci 

premalo gostoljubni.  

 



                                                         

 

 

Pri vprašanju glede znanja tujih jezikov turistični delavcev je kar 75% izmed vprašanih 

mnenja (57% dobro, 18% zelo dobro), da je njihovo znanje na visokem nivoju. 20% jih 

meni, da ni niti dobro, niti slabo, medtem, ko le 5% anketirancev meni, da je znanje tujih 

jezikov v turističnem kadru slabo in bi se moralo izboljšati.  

 

  

Pri vprašanju vezanem na zadovoljstvo z organiziranostjo lokalnega transporta je 

skupno kar 49% anketiranih odgovorilo (12% zelo slabo, 37% slabo), da je z njegovo 

organiziranostjo nezadovoljnih. 29% jih meni, da ni niti dobra, niti slaba, medtem ko je 

22% anketirancev mnenja, da je njegova organiziranost dovolj kvalitetna. 

 



                                                         

 

 

Skupno je skoraj 48% vprašanih mnenja, da je ponudba domače hrane in domače 

kulinarike ni na dovolj visokem nivoju, slabih 33% jih je mnenja da ponudba ni, niti 

dobra, niti slaba, približno 19% vprašanih pa je z vsebino ponudbe zadovoljnih. 

 

 

Tudi pri vprašanju vezanem na urejenost pohodniških poti so bila mnenja zelo deljena. 

Skupno 38% vprašanih z urejenostjo poti ni zadovoljnih (3% zelo slabo, 35% slabo), 

34% jih je mnenja, da njihova urejenost ni niti dobra, niti slaba, medtem ko je skupno 

28% vprašanih z urejenostjo poti zadovoljnih (25% dobro, 3% zelo dobro). 

 



                                                         

 

 

Tudi z urejenostjo kolesarskih poti večina izmed anketiranih ni bila pretirano 

zadovoljna. Skupno jih je 42% mnenja, da kolesarske poti niso dovolj dobro urejene (3% 

slabo, 39% zelo slabo), 44% jih je mnenja, da niso urejene niti dobro, niti slabo, medtem 

ko je 14% anketiranih /12% dobro, 2% zelo dobro) z urejenostjo kolesarskih poti 

zadovoljnih. 

 

Z raznovrstnostjo ponudbe gostinskih storitev je večina anketiranih nezadovoljna 

(skupaj 42%). 38% jih je odgovorilo, da ta ni niti dobra, niti slaba, medtem, ko jih je 

skupno 20% mnenja, da je le ta dobro razvita. 



                                                         

 

 

Skupno je 57% vseh anketiranih mnenja (49% dobro, 8% zelo dobro), da je za 

raznovrstnost ponudbe kulturnih prireditev in festivalov dobro poskrbljeno. 29% jih je 

mnenja, da ni raznovrstnost prireditev niti dobra, niti slaba, medtem, ko 14% 

anketirancev (2% zelo slabo, 12% slabo) meni, da je za raznovrstnost prireditev slabo 

poskrbljeno. 

   

Glede raznovrstnosti ponudbe zgodovinskega turizma so mnenja dokaj deljena. Največ, 

kar 48% anketiranih meni, da ponudba ni, niti dobra, niti slaba.  27% anketiranih je 

mnenja da je za njeno raznovrstnost dobro poskrbljeno, medtem ko je skupno 25% 

vprašanih mnenja, da je raznovrstnost ponudbe zgodovinskega turizma slaba ter da bi 

se dalo na tem področju še marsikaj postoriti. 



                                                         

 

 

Večina vprašanih (skupno 69%) je  mnenja, da je regija primerna za aktivne počitnice. 

20 % anketiranih je bilo po tem vprašanju deljenega mnenja, medtem ko jih skupno 11% 

meni, da regija ni primerna za aktivne počitnice. 

 

      

Velika večina (skupno 58%) anketiranih je mnenja, da je regija primerna za družinske 

počitnice, 24% jih je glede tega vprašanja deljenega mnenja, medtem, ko se skupno 18% 

vprašanih s trditvijo ne strinja. 



                                                         

 

 

Glede tega, da je utrip v kraju pozitiven in, da lahko turisti z domačini ustvarijo pristen 

stik, so bila mnenja zelo deljena. Kar 50% anketiranih se pri tem vprašanju ni moglo 

odločiti, niti za eno, niti za drugo možnost. Četrtina vprašanih se z navedenim strinja, 

druga četrtina pa meni, da bi se dalo na tem področju še marsikaj postoriti. 

 

Zelo neenotni so bili odgovori tudi pri vprašanju, glede turistične signalizacije v kraju. 

43% jih je bilo mnenja, da ta ni niti dobra, niti slaba. Skupno 32% vprašanih meni, da je 

le ta slaba, medtem ko je 25% vprašanih s turistično signalizacijo v kraju zadovoljnih.  



                                                         

 

 

Mnenja so bila zelo deljena tudi pri vprašanju vezanem na razpoložljivost športne 

infrastrukture in rekreacijskih dejavnosti. Kar polovica vprašanih (50%) meni, da 

razpoložljivost športne infrastrukture ni niti dobra, niti slaba. 28% vprašanih je 

zadovoljnih s športno infrastrukturo, medtem ko je nad njo razočaranih 22% 

anketirancev.  

 

 

Večina anketiranih (54%) je mnenja, da cene niso postavljene niti dobro, niti slabo, glede 

na kvaliteto nastanitev. 35% anketiranih izrazilo mnenje, da so cene prenočišč glede na 

kvaliteto nastanitev dobro postavljene, medtem ko je 11% anketiranih izrazilo mnenje, 

da so cene slabo postavljene in ne odražajo pravega razmerja med kvaliteto in ceno 

nastanitev. 



                                                         

 

 

Pri vprašanju vezanem na cene turističnih atrakcij je največji delež vprašanih (44%) 

odgovoril, da so cene atrakcij slabo zastavljene, oziroma ne odražajo pravega razmerja 

med njihovo kvaliteto in ceno. 31% vprašanih je odgovorilo, da cene atrakcij niso 

zastavljene niti slabo, niti dobro, medtem, ko 25% anketiranih meni, da so  cene v redu 

zastavljene. 

 

 

Večina vprašanih (skupno 42%) je odgovorilo, da je ponudba kongresnega turizma na 

nezadovoljivem nivoju. 38% jih meni, da ta ni niti dobra, niti slaba, medtem ko je skupno 

20% vprašanih s ponudbo poslovnega turizma v občini zadovoljnih. 



                                                         

 

 

Pri vprašanju glede ponudbe lokalnih izdelkov so bila mnenja zopet zelo deljena. Skupno 

je 34% anketiranih odgovorilo, da so z njihovo ponudbo zadovoljni, 34% jih je 

odgovorilo, da ta ni niti dobra, niti slaba, 32% pa jih meni (5% zelo slabo, 27% slabo) da 

ponudba lokalnih izdelkov v občini ni dovolj dobra. 

 

6. Katere destinacijske produkte bi po vašem mnenju morali še dodatno razviti in 

na katerih bi moral biti poudarek za razvoj turizma v prihodnje? (pomembnost 

motivov in vsebin, zaradi katerih bi obiskovalci prihajali v našo občino) 

 



                                                         

 

 

 

Največji delež vprašanih je mnenja, da bi moral biti v prihodnje poudarek za razvoj 

turizma namenjen turizmu na turističnih kmetijah. Zelo visoko pri anketirancih kotirajo 

tudi aktivnosti na prostem vezane na pohodništvo in kolesarjenje. Sklepamo lahko, da je 

tudi širše v občini prepoznan porast individualnih gostov, ki so ljubitelji narave in 

sprostitve, ter pri katerih je lahka do zahtevnejša fizična aktivnost sestavni del njihovega 

dopusta in doživetij. Vprašani so med pomembnejše produkte umestili tudi lokalno 

gastronomijo, konjeništvo, jamarstvo ter kampiranje. 

 

 

 

 



                                                         

 

7. Kaj je po vašem mnenju najbolj edinstveno-unikatna (pomeni, da tega ni nikjer 

drugje in je to naša prednost pred drugimi) stvar, ki jo občina Postojna lahko 

ponudi, oziroma obljubi domačim in tujim gostom? Oziroma, s katerimi besedami 

bi opisali prednosti naše destinacije gostom? 

Odgovori anketirancev: 

- svež zrak, ugodna klima, bližina morja in gora, čudovite pešpoti 

- pravi dinarski gozd, domovanje vseh 3 zveri, razprostranjeni gozdovi 

- Narava. Lepo mesto vendar premalo gostinske ponudbe. Manjka bazen! 

- gozdovi 

- jama, voda, zrak in sonce 

- jamski svet, človeška ribica, narava 

- maloštevilni obiskovalci narave, mir 

- veliko možnosti za rekreacijo, pestro (predvsem poletno) festivalsko dogajanje,     

razmeroma ugodno ter enostavno dostopno. 

- prvinski \"gozdni\" kras 

- raznolikost narave in kulturnih znamenitosti, prilagodljivost, dostopnost; neokrnjena 

narava in znamenitosti 

- burja 

- lokalne legende - Jakob, torbarji ... 

- jama 

- neokrnjena narava, skrivnostno podzemlje, čist zrak 

- neokrnjena narava 

- narava, označene peš/kolesarske poti, postanki sredi gozda ob hišicah z lokalnimi 

dobrotami / vstopi v manj turistične jame (doživljajske poti) 

- neokrnjena narava za aktivno preživljanje počitnic, odkrivanje izjemnih kraških 

pojavov, biotske raznolikosti, neokrnjenosti 

- zmes ponudba vseh navedenih aktivnost na prostem, v naravi 

- edinstvena narava pod in nad zemljo 



                                                         

 

- primeren kraj za večdnevni oddih za tiste ki si želijo tudi stika z naravo 

- bodite pozorni pri vabljenju v neokrnjene gozdove! to naj bo vedno organizirano, sicer 

lahko zelo hitro nastane problem. nujno bi bilo urediti mesto Postojna, ki je tako za 

domačine kot turiste nezanimivo. Zapreti tržaško ulico za promet in spodbuditi 

podjetnike za kvalitetno ponudbo izdelkov in storitev. 

- okolje mesta in neokrnjena narava 

- naravna ohladitev v jamah, poti za treking in kolesarjenje, pešpoti - Jakobova, Via 

Alpina in jamborna pot, prazgodovinska gradišča, bližina morja in Alp 

- raznovrstnost in preplet regij - kulturno in socialno ter geografsko gledano  

- izjemna geostrateška lega 

- veliko zelenja, mir, možnost sprostitve v naravi, odlične priložnosti za sonaravni, 

butični turizem. 

- dinarski gozdovi, kras, divje živali 

- doživetja neokrnjene narave 

- predjamski grad in svet podzemnih jam reke pivke 

- lokacija 


