TURIZEM V OBČINI POSTOJNA
Občina Postojna je vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma, saj ima vse potenciale za razvoj
zelenega trajnostnega turizma, ki je pot do zadovoljnega obiskovalca, uspešne lokalne skupnosti
in zdravega okolja. Zato vas lepo prosimo, vzemite si nekaj minut časa in nam pomagajte
izboljšati kakovost trajnostnega poslovanja in razvoja naše destinacije. Vsi odgovori so zaupni.
Hvala za sodelovanje.

1.

Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je 1 = sploh se ne strinjam,
2 = ne strinjam se, 3 = sem neopredeljen/a, 4 = strinjam se, 5 = zelo se strinjam.
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Podpiram turistični razvoj naše destinacije.
V naši občini pozitivni učinki turizma odtehtajo
negativne.
Zadovoljen sem z delom organizacije (npr. Zavod
Znanje, OE Turizem, RRA Zeleni Kras), ki skrbi za
razvoj turizma v naši destinaciji.
Bolje je, da se na naši destinaciji razvija turizem
kot kakšna druga panoga.
Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, ima
lokalna skupnost koristi.
Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, imam
tudi jaz koristi.
Turizem pozitivno vpliva na lokalno identiteto,
kulturo in dediščino naše destinacije.
Na splošno sem zadovoljen/na z vključenostjo in
vplivom prebivalcev pri načrtovanju in razvoju
turizma.
Turizem skrbi za varstvo in ohranitev narave v
naši destinaciji.
Turizem v naši destinaciji povzroča
onesnaževanje.
Zaradi turizma se krepi in oblikuje ekološka
zavest lokalnega prebivalstva.
Razvoj turizma povečuje prometne težave v naši
destinaciji.
Povečanje števila turistov pripomore k razvoju
lokalnega gospodarstva.
Razvoj turizma v naši destinaciji prispeva h
kakovosti življenja.
Kot občan/ka imam možnost sodelovati pri
načrtovanju trajnostnega razvoja turizma.
O razvoju turizma v naši destinaciji sem dobro
obveščen/a.
V visoki sezoni je število obiskovalcev naše
destinacije previsoko in posledično moteče.

2

3

4

5

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.
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Razvoj infrastrukturnih projektov (športni park,
postajališča za avtodome …).
Podpora prireditvam in društvenim dejavnostim
vezanih na turizem.
Sistemska podpora razvoja turizma (prostorska
politika …).
Razvoj drobne infrastrukture (pohodniške in
kolesarske poti, izletniške točke …).
Kvaliteta dela v TIC-ih (TIC Galerija in TIC
Postojna).
E-komuniciranje (FB, informacije lokalnega
značaja, kulturni dogodki …).
Podpora lokalnim turističnim ponudnikom
(zalaganje s turističnim promocijskim materialom,
dostop do potrebnih informacij …).
Razvoj novih turističnih vsebin in programov.
Prireditve (kulturne, športne, festivali …).

3. Kakšen je po vašem mnenju pomen Postojne kot turistične destinacije, v domačem in
tujem okolju, v primerjavi s pomenom Postojne 5 let nazaj?
□ boljši
□ enak
□ slabši
Prosim na kratko utemeljite vaš odgovor: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

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)
1
1.
2.
3.
4.
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7.
8.

Erazem Predjamski – legenda o roparskem vitezu
zmaj iz Postojnske jame
Torbarji
pogumni pastirček Jakob
beseda »Postojna« je sinonim za orla belorepca
Betalov spodmol – paleolitsko jamsko najdišče
furmanstvo
Drugo (prosimo navedite):

2

3

4

5

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)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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osebna varnost
dostopnost Postojne in okolice (prometna
infrastruktura)
čistoča občine Postojna
urejenost, izgled občine Postojna
neokrnjena narava, naravne lepote okolice
raznovrstnost kulturne dediščine (npr.
arhitektura, tradicija, običaji …)
atraktivnost in urejenost dostopov do naravnih
znamenitosti
kakovost in raznovrstnost namestitev (hotel,
apartma, sobe …)
gostoljubnost domačinov, turističnih delavcev
znanje tujih jezikov turističnih delavcev
organiziranost lokalnega transporta
ponudba domače hrane, lokalne kulinarike
urejenost pohodniških poti
urejenost kolesarskih poti
raznovrstnost ponudbe gostinskih storitev
raznovrstnost ponudbe kulturnih prireditev,
festivalov, zabave
raznovrstnost ponudbe zgodovinskega turizma
primernost regije za družinske počitnice
primernost regije za aktivne počitnice
pozitiven utrip kraja in pristen stik z domačini
turistična signalizacija v kraju
razpoložljivost športne infrastrukture in
rekreacijskih dejavnosti
cene prenočiš
cene turističnih atrakcij
kongresna ponudba, poslovni turizem
ponudba lokalnih izdelkov

2

3

4

5

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)
(pri čemer je 1 = sploh ni pomembno, 2 = ni pomembno, 3 = ni in je pomembno, 4 = je
pomembno, 5 = je zelo pomembno)
6.
1
2
4
3
1.
ogled glavnih turističnih znamenitosti (Postojnska
jama, Predjamski grad)
2.
ribolov
3.
opazovanje divjih živali v naravi (npr. fotolov)
4.
treking v naravi, gozdu
5.
lov
6.
glamping
7.
pohodništvo, hribolazenje
8.
počitek in sprostitev
9.
konjeništvo, jahanje
10. ogled jam, jamarstvo, treking po jamah
11. kolesarjenje
12. pešpoti – sprehodi in narava
13. zgodovinski turizem
14. avtodomni turizem
15. kulturni dogodki, festivali in tradicionalne
prireditve
16. lokalna gastronomija, avtohtona kulinarika
17. turizem na kmetijah
18. kampiranje
19. zabava, nočno življenje
20. ponudba rekreativnega letališča (skoki s padalom,
turistični poleti …)
21. poslovni, konferenčni turizem
22. muzeji, muzejska dejavnost
23. poroke, mladoporočenci na medenih tednih
24. team buildingi
25. wellnes (bazen, savne …)
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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?
 Primer: neokrnjeni gozdovi, neodkriti kraji, na prepihu …
Prosimo navedite (do 250 znakov): ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

