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zadovoljstvo s turizmom v destinaciji 

anketiranci v Kranju

anketiranci v vseh destinacijah

Zadovoljen sem z razvojem turizma v
naši destinaciji.

Zadovoljen sem z delom organizacije,
 ki skrbi za razvoj turizma v naši

destinaciji.

O razvoju turizma v naši destinaciji sem
 dobro obveščen.

Možnost imam sodelovati pri
načrtovanju razvoja turizma.

Pozitivni učinki turizma v naši destinaciji
 odtehtajo negativne.

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

Zaradi turizma imamo večjo izbiro
storitev.

Turizem v naši destinaciji povzroča
slabše zdravstvene razmere.
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sploh se ne strinjam zelo se strinjam



Na infografiki so predstavljeni rezultati anketiranja, ki so ga destinacije izvajale v 
okviru Zelene sheme slovenskega turizma. Anketiranje v destinacijah je 
potekalo med 15. 3. 2021 in 30. 4. 2022. Infografike smo pripravili na 
Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU v okviru Interreg MED projekta 
LABELSCAPE.

anketiranci v Kranju

anketiranci v vseh destinacijah

Zaradi turizma so se povišali moji
 življenjski stroški.

Zaradi turizma so se povišale cene
nepremičnin.

Turizem v naši destinaciji povzroča
 prekomerno onesnaževanje.

Turizem v naši destinaciji povečuje
 prometne težave.

Zaradi turizma se v naši destinaciji
počutim manj varno.

Turizem v naši destinaciji v zadostni
meri skrbi za ohranitev narave in

kulture.

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

Opažam, da naša destinacija razvija
 zeleni turizem.
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zadovoljstvo s turizmom v destinaciji 

v anketi so sodelovali 

sploh se ne strinjam zelo se strinjam
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18 %
delež anketirancev oziroma njihovih družinskih
članov, ki jim turizem predstavlja neposredni vir
dohodkov 


