ANALIZA ANKET – OBČINA KOMEN
ANKETA ZA PREBIVALCE
Število anketiranih prebivalcev destinacije: 90 prebivalcev
Lokacija in čas izvedbe ankete: Anketo so prebivalci imeli možnost izpolniti fizično v prostorih občine
Komen, turistično informacijskem centru v Štanjelu ter elektronsko prek spletne ankete, ki je bila
dostopna na spletni strani občine Komen.
Anketo so prebivalci izpolnjevali v času od junija do novembra 2017.
1. Na splošno sem s turizmom v naši destinaciji zadovoljen/na.
Kazalnik: Odstotek prebivalcev, ki so zadovoljni s turizmom na destinaciji.
Med prebivalce, ki so s turizmom na destinaciji zadovoljni, prištejte tiste, ki so odgovorili s 4 ali 5.
Jesen
Zima
Pomlad
Poletje

60%
30%
69%
69%

2. Kakšen vpliv ima po vašem mnenju turizem na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in
dediščino naše destinacije?
Kazalnik: Odstotek prebivalcev, ki imajo pozitivne ali negativne poglede na vpliv turizma na identiteto
destinacije.
navodila: Raziščite mnenje prebivalcev o vplivu turizma na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in
dediščino destinacije. Ali menijo, da turizem škoduje identiteti, pomaga pri ohranjanju identitete,
pomaga pri izboljševanju identitete ali da turizem nanjo nima vpliva?

Vpliv turizma na destinacijo
9%
Škoduje

30%

57%

Pomaga pri ohranjanju
Nima vpliva

4%

Pomaga pri izboljšanju

3. Na splošno sem zadovoljen/na z vključenostjo in vplivom prebivalcev pri načrtovanju in razvoju
turizma.

Zadovoljstvo z vključenostjo in
vplivom prebivalcev pri načrtovanju
in razvoju turizma
9%

Zelo se strinjam

9%

26%

Se strinjam
Sem neopredeljen
Se ne strinjam

56%

Sploh se ne strinjam

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

Lokalna skupnost ima od turizma
korist

21%

4% 14%

zelo se strinjam
se strinjam
sem neopredeljen
se ne strinjam

61%

sploh se ne strinjam

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

Od turizma in turistov imam
tudi jaz koristi
8%
10%

zelo se strinjam

17%

se strinjam
sem neopredeljen

65%

se ne strinjam
sploh se ne strinjam

6. Kakšne vplive ima po vašem mnenju turizem na kakovost življenja v naši destinaciji?

Vpliv turizma na kakovost življenja
v destinaciji
9%
57%

Škoduje

30%

Pomaga pri ohranjanju
Nima vpliva

4%

Pomaga pri izboljšanju

