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V okviru aktivnosti za Zeleno shemo, je Občina Postojna izvedla več 

anket, z željo po aktivni vključitvi lokalne skupnosti, turistov in 

turističnega gospodarstva za pridobitev znaka Slovenia Green 

Destination.  

 

Zbiranje podatkov je potekalo od 10.6.2021 do 17.09.2021. K 

sodelovanju v anketi se je povabilo obiskovalce, ki so obiskali oba 

postojnska turistično informativna centra. Popolnoma izpolnjenih in 

tako veljavnih je bilo 45 anketnih vprašalnikov. Pri analizi smo tako 

združili statistične podatke obeh anket (za tuje in domače 

obiskovalce). 

 

1. SPLOŠNA VPRAŠANJA O OBISKU 

 

1.1 Iz katere države prihajate?  

 

Skupno je anketo izpolnilo 47% obiskovalcev iz Slovenije, 16% iz 

Francije, 11% iz Italije, 4% iz Nemčije in Češke, 2% delež pa 

predstavljajo obiskovalci iz Avstrije, Belgije, Izraela, 

Luksemburga, Madžarske, Nizozemske in Poljske. 

 

 

 

1.2 S kom potujete (možen je en odgovor)?  

 

Največ anketirancev je v destinacijo pripotovalo v z družino (38%), 

v paru jih je v destinacijo pripotovalo 27 %, sledijo pa jim 

obiskovalci, ki so kraje spoznavali sami (16 %) ali s prijatelji 

(11 %). 
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1.3 Kolikokrat ste/boste prespali v naši destinaciji?  

 

Povprečno so v naši destinaciji obiskovalci prespali 1,6 krat. 

Največ (21) obiskovalcev je odgovorilo, da bodo v naši destinaciji 

prenočili dvakrat, večinski delež tistih, ki so odgovorili, da pri 

nas ne bodo prenočili (17), pa je domačih obiskovalcev, ki zaradi 

dobre geostrateške pozicije občine Postojna ter posledično majhne 

oddaljenosti od njihovega doma, nimajo motiva po prenočitvi v naši 

destinaciji. 

 

 

 

1.4 Katero obliko prevoza ste/boste najpogosteje uporabljali 

med bivanjem pri nas ? 

 

Več kot polovica anketiranih (60%), je kot svojo primarno obliko 

prevoza med bivanjem pri nas navedla osebni avtomobil, sledila je 

uporaba javnih prevoznih sredstev (avtobus 27%, vlak 11%), preostali 

delež (2%) pa predstavljajo obiskovalci, ki so kot glavno prevozno 

sredstvo po naši destinaciji uporabljali kolo. 



                                                                                                                                         

 

 

4 

 

 

 

1.5 Glavni namen obiska v destinaciji je? 

 

Pri vprašanju kateri je bil glavni motiv prihoda v našo destinacijo, 

je pričakovano največ vprašanih (87%), odgovorilo, da so vanjo 

prišli predvsem zaradi ogleda naravnih in kulturnih znamenitosti. 

Preostali del anketiranih je odgovoril, da so bil njihovi glavni 

motivi prihoda v destinacijo obisk sorodnikov ali prijateljev (7%), 

zabava in kulinarika (4%) ter rekreacija (2%).  

 

 

 

1.6 Ali poznate slovensko znamko za trajnost v turizmu 

Slovenia Green? 

 

Presenetljivo je kar 64 % anketiranih obiskovalcev odgovorilo, da 

pozna slovensko znamko za trajnost v turizmu Slovenia Green. 

Omenjene znamke za trajnost v ne pozna le 34% anketiranih 

obiskovalcev.  
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2. OCENA IZKUŠNJE V DESTINACIJI 

 

Ocenite stopnjo zadovoljstva s ponudbo in značilnostmi naše 

destinacije z ocenami: 1 = zelo nezadovoljen, 2 = nezadovoljen, 3 

= niti zadovoljen, niti nezadovoljen, 4 = zadovoljen, 5 = zelo 

zadovoljen. 

 

Največ obiskovalcev je bilo v naši destinacij zadovoljnih z 

možnostmi za pohodništvo in kolesarjenje. Veliko jih je bilo 

zadovoljnih tudi z občutkom varnosti, urejenostjo okolice ter s 

prijaznostjo in gostoljubnostjo domačinov. Skupno se je kar 98% 

anketiranih strinjalo, da na destinaciji dobijo vrednost za vložen 

denar. Največ anketirancev je bilo nezadovoljnih s kvaliteto in 

izbiro gostinske ponudbe (premalo slaščičarn) ter slabo izbiro 

možnosti za nakupovanje. 
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3. PREPOZNAVANJE TRAJNOSTNIH PRIZADEVANJ DESTINACIJE 

 

Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je 1 

= sploh se ne strinjam, 2 = ne strinjam se, 3 = niti se strinjam, 

niti se ne strinjam, 4 = strinjam se, 5 = zelo se strinjam. 

 

Vseh 45 anketiranih obiskovalcev se je strinjalo, da lahko v 

destinaciji brez skrbi pije vodo iz pipe, 95% jih je mnenja, da 

destinacija spodbuja obiskovalce, da uporabljajo trajnostne oblike 

transporta. Prav tako je velik del (93%) vprašanih odgovoril, da je 

ob obisku destinacije na voljo dovolj informacij o tem, kako se 

obnašati odgovorno ob obisku znamenitosti in prireditev. 

 

Nekaj manj odstotkov vprašanih pa meni, da je v destinaciji na voljo 

dovolj mest za ločevanje odpadkov (91%) ter dovolj informacij o 

varčevanju z energijo in z vodo (89%) in lokalni gastronomski 

ponudbi (86%). 

 

 

 

3.8 Kaj bi po vašem mnenju destinacija še lahko naredila za 

bolj zeleno turistično ponudbo?  

 

Najpogostejši predlogi s strani obiskovalcev za izboljšavo 

turistične destinacije v bolj zeleno in trajnostno, so bile 

izboljšave linij javnega transporta do manjših krajev v okolici 

(Predjama, Planina) ter vzpostavitev Centra ponovne uporabe v mestu 

Postojna.  
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4 PODATKI O ANKETIRANCIH 
 

4.1 Spol 

 

Glede na spol je bilo 40% tistih, ki so izpolnili anketo moških in 

60% žensk. 

 

 

 

4.2 Starost 

 

Največji delež anketiranih spada v starostno skupino od 25 do 44 

let (62 %), tej pa sledita starostni skupini od 45 do 64 (20%) ter 

do 24 let (11%). Najmanjši delež Izpolnjenih aket smo prejeli iz 

strani obiskovalcev, ki so starejši od 65 let (7%). 

 

 

 

4.3 Status 

 

V veliki večini so ankete izpolnjevale osebe s statusom zaposlenega 

(71 %), nekaj manj pa je bilo študentov in učencev (22 %) ter 

upokojencev (7 %). 
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5. PODATKI O POTROŠNJI 

 

5.1 Kako ste pripotovali v destinacijo?  

Izmed vprašanih so čisto vsi v našo destinacijo pripotovali v lastni 

organizaciji. Nihče izmed vprašanih ni odgovoril, da je v destinacijo 

prispel v okviru potovalnega paketa. 

 

 

5.5 Koliko denarja ste/boste v času obiska porabili za posamezne 

skupine storitev?  

V anketnem vprašalniku smo obiskovalce spraševali o tem, koliko 

denarja so porabili za posamezne skupine storitev. Glede na podane 

odgovore anketiranih smo nato izračunali, koliko denarja je dejansko 

ena oseba porabila na dan, za točno določeno skupino. Rezultati 

vprašalnika so pokazali, da je posamezen obiskovalec v enem dnevu, ki 

ga je preživel v naši destinaciji v povprečju zapravil 132€. V 

povprečju so obiskovalci največ denarja zapravili za plačilo 

nastanitve (32€ na posameznika na dan), za vstopnice za ogled kulturnih 

znamenitosti (29€ na posameznika na dan) ter za plačilo hrane in pijače 

v lokalih in restavracijah (26€ na posameznika na dan). Nekoliko manj 

denarja so obiskovalci porabili za prevoz po destinaciji (10€ na 

posameznika na dan), za nakupe spominkov in oblačil (9€ na posameznika 

na dan), za hrano in pijačo v trgovinah  (7€ na posameznika na dan), 

ter za parkirnine in rekreacijo (4€ na posameznika na dan). Izmed 45-

ih anketiranih obiskovalcev, ni nihče svojega denarja zapravil za igre 

na srečo, organizirane izlete ter za izobraževalne, zdravstvene ali 

osebne storitve. 
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  € 

A nastanitev (z obroki, če so vključeni) ali potovalni paket 32 

B hrana in pijača v lokalih in restavracijah 26 

C hrana in pijača v trgovinah 7 

D parkirnine 4 

E 
vozovnice za prevoz po destinaciji (avtobus, vlak, 

sedežnica ...), najem kolesa, taksi 
10 

F drugi nakupi (spominki, oblačila, obutev ...) 9 

G igre na srečo (obisk igralnic, kazinov, stavnic) 0 

H 
kultura in razvedrilo (vstopnine za prireditve, koncerte, 

muzeje, galerije, znamenitosti) 
29 

I 
šport in rekreacija (vstopnine, najem igrišč, wellness 

...) 
4 

J organizirani izleti 0 

K plačilo za udeležbo na sestanku, konferenci 0 

L 
zdravstvene storitve (fizioterapija, zobozdravnik, okulist 

...) 
0 

M izobraževalne storitve (tečaj ...) 0 

N 
osebne storitve (frizerski salon, kozmetični salon, masaža 

...) 
0 

O drugo 1 

S Skupaj 123 

 

5.6 Kolikšni so po vašem mnenju izdatki za obisk v naši 

destinaciji? 

Izmed anketiranih jih je 71% odgovorilo, da so bili njihovi izdatki 

ob obisku naše destinacije v skladu s pričakovanji, 29% pa, da so bili 

njihovi izdatki višji od pričakovanj.  

 

 

ZAKLJUČEK  

Rezultati raziskave ocene izkušnje obiskovalcev kažejo, da so le-ti z 

različnimi storitvami in ponudbo v destinaciji zadovoljni. Najbolj so 

jih navdušile številne možnosti za pohodništvo in kolesarjenje. Veliko 

jih je bilo zadovoljnih tudi z občutkom varnosti, urejenostjo okolice 

ter s prijaznostjo in gostoljubnostjo domačinov. Obiskovalci so v 
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primerjavi z ostalimi kategorijami nekoliko nižjo oceno podali le 

lokalni gostinski ponudbi ter možnostim za nakupovanje.  

Pri vprašalniku vezanem na prepoznavanje trajnostnih prizadevanj 

destinacije, se je izkazalo, da večina obiskovalcev prepoznava naša 

prizadevanja za bolj zeleno turistično ponudbo. Obiskovalci opažajo, 

da jih destinacija spodbuja k uporabi trajnostnih oblik transporta ter 

da je ob obisku destinacije na voljo dovolj informacij o tem, kako se 

obnašati odgovorno. Najpogostejši predlogi s strani obiskovalcev za 

izboljšavo turistične destinacije v bolj zeleno in trajnostno, so bile 

izboljšave linij javnega transporta do manjših krajev v okolici 

(Predjama, Planina) ter vzpostavitev Centra ponovne uporabe, katerega 

trenutno v destinaciji še nimamo. 

Rezultati vprašalnika o potrošnji so pokazali, da posamezen 

obiskovalec v enem dnevu, ki ga preživi v naši destinaciji v povprečju 

zapravi 132€. Več kot dve tretjini omenjenega proračuna je namenjenega 

plačilu nastanitve, hrane in pijače v restavracijah ter nakupu 

vstopnic za ogled dveh glavnih turističnih znamenitosti v destinaciji 

(Postojnska jama in Predjamski grad). V prihodnje moramo razmišljati 

o razvoju novih trajnostnih butičnih doživetij in turističnih 

produktov, ki bodo obiskovalce zadržali v destinaciji dlje časa in jih 

bodo posredno tudi spodbudili k večji potrošnji. 


