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ANALIZA ANKETIRANJA P R E B I V A L C E V  

OBČINE ANKARAN 2022 

 

Obdobje anketiranja: junij–november 2022 

Število izpolnjenih anket: 151 ustrezno izpolnjenih (387 poslanih anket) 

 
Anketiranje med prebivalci je bilo izvedeno z namenom pridobiti oceno zadovoljstva s turistično ponudbo in 

vključenostjo v razvoj turizma, prepoznavanje trajnostne naravnanosti destinacije ter pridobitev predlogov za 

izboljšanje in nadaljnji razvoj turizma v Občini Ankaran. 

 
Splošni podatki anketirancev 

 
 Spol 

 

Starost 

 

 
Večina anketirancev (50 %) je bila starih 45–64 let, sledili so 25–44 let z 32 %, najmanj anketirancev je bilo starih do 

24 let (le 4 %). 
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 Status 

 

 

Večina vprašanih (73 %) je zaposlenih, 6 % pa je študentov oz. učencev. 
 

Ali vam oz. komu od vaših družinskih članov turistična dejavnost predstavlja neposredni vir 

dohodkov (zaposlitev, študentsko delo, dodatni zaslužek z oddajanjem sob, prodajo domačih 

izdelkov ...)? 

 
 

Večini sodelujočih v anketi turistična dejavnost ne predstavlja neposrednega vira dohodkov (82 %). 
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REZULTATI – Grafični prikaz ocen anketiranja 
 

Prebivalci so v anketi ocenjevali, v kolikšni meri se strinjajo s posamezno trditvijo o njihovem odnosu 

do turizma.  

 

 
1 = sploh se ne strinjam, 2 = ne strinjam se, 3 = sem neopredeljen/a, 4 = se strinjam, 5 = zelo se strinjam. 
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INTERPRETACIJA rezultatov: 
 
Z razvojem turizma v destinaciji je 22 % prebivalcev zadovoljnih in 77 % delno zadovoljnih. 

Srednje zadovoljni (46 %) so z možnostmi načrtovanja razvoja turizma in 77 % jih meni, da jim turizem omogoča 

boljše preživljanje prostega časa. Večina jih meni (64 %), da so dobro obveščeni o razvoju turizma. 

Ne skrbi jih število obiskovalcev v visoki sezoni, menijo, da zaradi turizma nimajo slabše zdravstvene oskrbe, da pa se 

povišujejo življenjski stroški in cene nepremičnin. Menijo tudi, da turizem povečuje prometne težave.  

Večina prebivalcev (70 %) meni, da turizem v destinaciji skrbi za ohranitev naravne in kulturne dediščine.  

 

 
UKREPI: 

 

Turizem je ena izmed najhitreje rastočih gospodarskih panog, ki dosega rekordno rast z vzponom novih 
destinacij. Glavna cilja in standarda turistične dejavnosti sta postala trajnostno načrtovanje in upravljanje 

turizma, pri čemer bosta pri nakupnih odločitvah turistov izjemno pomembna postala zdravje in dobro počutje. 
Slovenija se usmerja v poudarjanje doživetja butičnih destinacij z visoko kakovostjo ter v edinstveno ponudbo. 

 
Načrtovanje turističnih dejavnosti mora biti premišljeno in s posluhom za varovanje kakovosti prostora, ki je 

lahko zaradi pretiranega obiska in neustreznega načrtovanja rabe tudi uničen (npr. območja klifov in obrežno 

močvirje). Razvijati je treba odgovorni turizem, ki spoštuje potrebe okolja in ljudi, ki tam živijo, kakor tudi 
lokalnega gospodarstva in obiskovalcev. Tovrsten trajnostni razvoj ni več trend, temveč način življenja in nujnost 

pri načrtovanju turizma. Trajnost je vpeta v vse ukrepe in aktivnosti, zato bo v občini pomemben poudarek na 
razvoju takih oblik turizma, ki ne obremenjujejo zgolj obalnega pasu in morja, in razvoju oblik turizma, ki 

območja ne obremenjujejo zgolj v poletnih mesecih. Dodatno se spodbuja turistična dejavnost, vezana na 

ekstenzivno kmetijstvo in gastronomsko ponudbo, ki naj se odvija v obstoječih objektih prepoznavne 
arhitekturne kvalitete v zalednih delih občine, v manjši meri pa v obalnem pasu. 

 
Obstoječa turistična območja s turistično infrastrukturo se ohranjajo in izboljšujejo – območje Nikolaj, območje 

Študent, območje Sv. Katarine, območje kopališča Debeli rtič; nekatere pa se prestrukturira – območje Ankaran 
center obala, ki se prestrukturira v območje za centralne-družbene dejavnosti, delno tudi območje kopališča 

Debeli rtič, ki postane del javne infrastrukture za delovanje krajinskega parka.  

 
Nastanitvene kapacitete se še naprej zagotavljajo predvsem na območju Nikolaj, za kampiranje kot obliko 

nastanitvenih kapacitet pa se namenjajo dodatne in nadomestne površine na območju Krajinskega parka Debeli 
rtič, območju Študent in mestoma v zaledju. Namenska raba prostora za turizem se poveča na 13,15 ha. 

Spodbuja se dvig kakovosti ponudbe (hotel, eko hiške, glamping …). 

 
S sprejetim občinskim prostorskim načrtom se ponujajo tudi poslovne priložnosti, da se Ankaran postavi na 

zemljevid butičnega turizma, ki je, tako kot lokalna skupnost, usmerjen v naravo in v ohranjanje njenih danosti.  
 

V prihodnje si bomo prizadevali za še bolj intenzivno vključevanje lokalne skupnosti v razvoj (srečanja, dogodki, 

izobraževanja, delavnice v živo), še boljše obveščanje prebivalcev o razvoju (dosledno komuniciranje preko 
občinskega portala, družabnih omrežij, medijev). Prav tako bomo v prihodnje razvijali produkte in storitve, ki 

bodo namenjeni tako obiskovalcem kot občanom. 
 

 
Vir: rezultati anket v 1KA     

 

 

 

NINA JURINČIČ 
  ZELENA KOORDINATORKA DESTINACIJE 


