TURIZEM V DOLINI SOČE
Dolina Soče je ena najlepših alpskih dolin na svetu. Skupaj si moramo prizadevati, da bo taka
tudi ostala. Občine Bovec, Kobarid in Tolmin so se letos vključile v Zeleno shemo slovenskega
turizma, nacionalni program in certifikacijsko shemo, prek katere si prizadevamo pridobiti
znak Slovenia Green Destination. S pomočjo zelene sheme bomo dobili posnetek stanja vseh
treh občin na področju trajnostnega delovanja in naredili načrte za naprej; ključni cilj je
uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem. Z znakom Slovenia Green Destination pa
se bomo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi
prijazna destinacija.
Prebivalci ste pomemben deležnik razvoja v destinaciji, z anketami želimo pridobiti vaše
mnenje oz. vaš odnos do turizma in s pomočjo rezultatov oblikovati ukrepe za izboljšanje
stanja. Izrednega pomena namreč je, da je destinacija najprej prijazna in prijetna za vse, ki tu
živimo in delamo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo.
Vabimo vas, da si vzamete par minut časa in izpolnite kratko anketo. Vsi odgovori so zaupni.
Hvala za sodelovanje.
Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je 1 = sploh se ne strinjam, 2 =
ne strinjam se, 3 = sem neopredeljen/a, 4 = strinjam se, 5 = zelo se strinjam.
1
2
3
4
5
1.
Podpiram turistični razvoj naše destinacije.
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V naši občini pozitivni učinki turizma
odtehtajo negativne.
Zadovoljen sem z delom zavoda Turizem
Dolina Soče, ki skrbi za razvoj turizma v naši
destinaciji.
Bolje je, da se v naši destinaciji razvija
turizem kot kakšna druga panoga.
Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, ima
lokalna skupnost koristi.
Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo,
imam tudi jaz koristi.
Turizem pozitivno vpliva na lokalno
identiteto, kulturo in dediščino naše
destinacije.
Na splošno sem zadovoljen/na z
vključenostjo in vplivom prebivalcev pri
načrtovanju in razvoju turizma.
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Turizem skrbi za varstvo in ohranitev narave
v naši destinaciji.
Turizem v naši destinaciji povzroča
onesnaževanje.
Zaradi turizma se krepi in oblikuje ekološka
zavest lokalnega prebivalstva.
Razvoj turizma povečuje prometne težave v
naši destinaciji.
Povečanje števila turistov pripomore k
razvoju lokalnega gospodarstva.
Razvoj turizma v naši destinaciji prispeva h
kakovosti življenja.
Kot občan/ka imam možnost sodelovati pri
načrtovanju trajnostnega razvoja turizma.
O razvoju turizma v naši destinaciji sem
dobro obveščen/a.
V visoki sezoni je število obiskovalcev naše
destinacije previsoko in posledično moteče.

Vaši predlogi za boljšo prihodnost turizma v naši občini:

Sem občan občine: Bovec, Kobarid, Tolmin (prosimo, obkrožite).

