Analiza anket prebivalcev za leto 2018
Anketiranje med lokalnim prebivalstvom je bilo izvedeno na v TIC-u, VGC-ju Dogaja se! in v
času občinskega praznika Radelj ob Dravi, v mesecu septembru.
Skupaj je anketo izpolnilo 206 prebivalcev občine Radlje ob Dravi.
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Anketo je izpolnilo 62 odstotkov žensk in 38 odstotkov moških.
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Največ anketirancev, to je 49 odstotkov spada v starostno skupino od 50 do 64 let, z 33
odstotki sledi starostna skupina med 25 in 49 leti. Najmanj, to je 6 odstotkov vseh anketirancev
predstavlja starostna skupina med 65 in 76 let.

Podpiram turistični razvoj naše
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Kar 81 odstotkov vseh anketirancev zelo podpira razvoj destinacije, le 5 odstotkov je neopredeljenih.

V naši občini pozitivni učinki turizma
odtehtajo negativne
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Kar 93 odstotkov anketirancev se zelo strinja, da pozitivni učinki odtehtajo negativne.

Zadovoljen sem z delom organizacije,
ki skrbi za razvoj turizma v naši
destinaciji
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Z delom JZ ŠKTM-ja je zadovoljnih 74 odstotkov anketirancev, 7 odstotkov je neopredeljenih, 1
odstotek pa z delom JZ ŠKTM-ja ni zadovoljna.

Bojše, da se v destinaciji razvija
turizem kot kakšna druga panoga
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59 odstotkov vseh anketirancev se strinja z razvojem turizma v destinaciji, kar 35 odstotkov je
neopredeljenih, 6 odstotkov pa se z razvojem turizma ne strinja in bi želeli razvoj druge panoge.

Od turizma in turistov, ki nas
obiskujejo, ima lokalna skupnost
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49 odstotkov vprašanih se strinja, da ima lokalna skupnost koristi od turizma in turistov, 24 odstotkov
se zelo strinja, 19 odstotkov je neopredeljenih, 8 odstotkov pa se ne strinja.

Od turizma in turistov, ki nas
obiskujejo, imam koristi tudi jaz
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Kar 70 odstotkov vseh vprašanih meni, da od turizma in turistov nimajo koristi, medtem, ko meni, da
imajo koristi 16 odstotkov vprašanih.

Turizem pozitivno vpliva na lokalno
identiteto, kulturo in dediščino naše
destinacije
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74 odstotkov je pri trditvi, da turizem pozitivno vpliva na lokalno identiteto, kulturo in dediščino naše
destinacije je neopredeljenih, 14 odstotkov se s strditvijo strinja, 10 odstotkov se be strinja, 2 odstotka
pa se z zgoraj navedeno trditvijo zelo strinjata.

Na splošno sem zadovoljen/na z
vključenostjo in vplivom prebivalcev
pri načrtovanju in razvoju turizma
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68 odstotkov vprašanih se strinja, 18 odstotkov se zelo strinja in je na splošno zadovoljna z
vključenostjo in vplivom prebivalcev pri načrtovanju in razvoju turizma.

Turizem skrbi za varstvo in ohranitev
narave v naši destinaciji
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Pri trditvi, da turizem skrbi za varstvo in ohranitev narave v naši destinaciji je kar 63 odstotkov
vprašanih neopredeljenih, 15 odstotkov se strinja, 20 odstotkov se zelo strinja, 2 odstotka pa se s
trditvijo ne strinjata.

Turizem v naši destinaciji povzroča
onesnaževanje
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Skupno se s trditvijo, da turizem v naši destinaciji povzroča onesnaževanje, ne strinja, 25 odstotkov pa
je neopredeljenih.

Zaradi turizma se krepi in oblikuje
ekološka zavest lokalnega
prebivalstva
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34 odstotkov vseh vprašanih meni, da se zaradi turizma krepi in oblikuje ekološka zavest lokalnega
prebivalstva, 15 odstotkov se s trditvijo zelo strinja, kar 51 odstotkov pa je neopredeljenih.

Razvoj turizma povečuje prometne
težave v naši občini
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49 odstotkov meni, da razvoj turizma ne povečuje prometne težave v naši občini, 33 odstotkov je
neopredeljenih, 18 odstotkov pa jih meni, da turizem povečuje prometne težave v naši občini.

Povečanje števila turistov pripomore
k razvoju lokalnega gospodarstva
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21 odstotkov vprašanih meni, da turizem pripomore k razvoju lokalnega prebivalstva, 6 odstotkov jih
meni, da ne pripomore, kar 73 odstotkov vseh vprašanih pa je neopredeljenih.

Razvoj turizma v naši destinaciji
prispeva h kakovosti življenja
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29 odstotkov vseh anketirancev meni, da razvoj turizma v naši destinaciji prispeva h kakovosti življenja,
12 odstotkov se s trditvijo zelo strinja, 6 odstotkov se ne strinja, kar 53 odstotkov pa je neopredeljenih.

Kot občan/ka imam možnost
sodelovati pri načrtovanju
trajnostnega turizma
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Skupno 49 odstotkov meni, da imajo kot občani možnost sodelovati pri načrtovanju turizma, 6
odstotkov meni, da te možnosti nimajo, 45 odstotkov pa je neopredeljenih.

O razvoju turizma v naši destinaciji
sem dobro obveščen/a
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85 odstotkov se strinja, oziroma zelo strinja, da so o razvoju turizma v naši destinaciji zelo dobro
obveščeni, 15 odstotkov vseh vprašanih pa je neopredeljenih.

V visoki sezoni je število obiskovalcev
naše destinacije previsoko in
posledično moteče
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Skupno 90 odstotkov prebivalcev meni, da obiskovalci v visoki sezoni niso moteči, 10 odstotkov pa je
neopredeljenih.

