
Odnos meščanov do turizma

Poročilo raziskave, TLJ103

Katja Goričan



1

Povzetek ključnih ugotovitev

• Do turizma imajo meščani pozitiven odnos. Vidijo ga kot dejavnik, ki prispeva k razvoju Ljubljane, 
pomaga pri razvoju lokalnega gospodarstva, izboljšanju nakupovanja, restavracij ter možnosti za 
zabavo ter izboljševanju kakovosti življenja v Ljubljani. Zaradi razvoja turizma ne razmišljajo o selitvi iz 
Ljubljane, prav tako po njihovem mnenju števila turistov ni potrebno omejiti. 

• Razvoj turizma po mnenju meščanov sicer prispeva k dražjemu življenju v Ljubljani. S slednjim se v 
večji meri strinjajo tisti, ki živijo v centru Ljubljane. In ker so prav visoke cene hrane in pijače v 
mestnem središču glavni moteči element, je temu potrebno nameniti posebno pozornost. 

• Ob cenah anketirance v mestnem središču moti tudi omejena ponudba trgovin (slednje v večji meri 
tiste, ki v centru tudi živijo) ter število parkirnih mest. 

• Četrtina v mestnem središču pogreša več dogajanja, zabav in prireditev (npr. za otroke, tudi v času, ko 
ni veseli december ali poleti, med tednom in v nedeljo), slaba petina pa širšo ponudbo trgovin (tako 
tehničnih kot trgovin z vsakodnevnimi potrebščinami in trgovin, ki so odprte dlje in ob vikendih).

• Glavni vir informiranja o dogodkih so različne spletne strani, prijatelji in družina. Tretjina informacije 
dobi preko Facebooka in iz časopisov in revij ter TV. Na splošno vsak drugi anketiranec ocenjuje, da je 
dobro informiran s ponudbo različnih dogodkov v mestnem središču.



Metodologija
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Metodologija
Metodologija Kombinacija terenskega ter spletnega anketiranja s pomočjo panela JazVem

Izvedba 19.10 – 26.10. 2016

Ciljna skupina
Prebivalci Ljubljane

Splošna populacija, 15-75 let

Velikost vzorca n = 309



Rezultati



Opis anketirancev
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Kako dolgo že živite v Ljubljani? / V katerem delu Ljubljane živite? / V katerem delu Ljubljane 
delate? / Kako greste običajno v službo?

Življenje v Ljubljani

Skorajda vsak drugi 
anketiranec v Ljubljani živi od 
rojstva, dodatna četrtina pa že 
več kot 20 let. 

Med anketiranci je 15% 
prebivalcev centra. Četrtina 
zaposlenih dela v centru, 
slaba polovica zaposlenih se v 
službo vozi z avtomobilom.

Med tistimi, ki delajo v centru, 
tretjina hodi v službo s 
kolesom, slaba tretjina peš, 
četrtina pa z mestnim 
avtobusom. Z avtom na delo 
pride 8% anketiranih, ki delajo 
v centru.

n=309 / 161

Osnova: vsi anketiranci / zaposleni

Kako dolgo Kje živi

Kje dela Kako gre na delo
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Kako pogosto ste v mestnem jedru?

Dogajanje v mestnem središču

Slaba tretjina vseh 
anketirancev je v mestnem 
središču (skoraj) vsak dan. 

Desetina jih mesto središče 
obišče 3-4 krat tedensko, 
petina pa 1-2 krat teden.

n=309

Osnova: vsi anketiranci
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Kaj vse običajno počnete, ko ste v mestnem jedru?

Dogajanje v mestnem središču

Največ anketirancev se v 
mestnem središču sprehaja, 
dve tretjini obiščeta lokale, 
polovica nakupuje. 

n=309

Osnova: vsi anketiranci
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Kje sicer dobite informacije o dogodkih v mestnem središču?

Informiranje

Glavni vir informiranja o 
dogajanju so različne spletne 
strani ter prijatelji in družina.

n=309

Osnova: vsi anketiranci
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Kako dobro ste seznanjeni s ponudbo različnih dogodkov v mestnem središču?
Kje sicer dobite informacije o dogodkih v mestnem središču?

Informiranje

Polovica anketirancev 
ocenjuje, da je dobro 
seznanjena s ponudbo 
različnih dogodkov v mestnem 
središču. Ob glavnih virih 
informiranja izstopajo tudi 
časopisi in revije ter TV.

Da so s ponudbo slabo 
seznanjeni ocenjuje 16% 
anketirancev. Na splošno so 
vsi viri informiranja slabše 
zastopani (z izjemo 
Facebooka, ki zavzema enak 
delež med obema 
skupinama).

n=309/150/50

Osnova: vsi anketiranci / (zelo) dobro seznanjeni / (zelo) slabo seznanjeni



Asociacije, všečni in moteči elementi 
mestnega jedra
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Za začetek nas zanimajo vaše misli, asociacije, ki vam pridejo na misel, če pomislite na mestno 
jedro oziroma center Ljubljane.

Asociacije

Glavne asociacije ob misli na 
mestno središče so mostovi, 
trgi, grad, stavbe (39%). 
Tretjina pomisli na dogajanje, 
zabavo, živahnost. 

Slaba petina pomisli na 
turizem in turiste – večina teh 
asociacij je splošnih, brez 
pozitivne ali negativne 
konotacije.

n=309

Osnova: vsi anketiranci

Primeri odgovorov: duh mestnega 
središča, pozitiva, moje mesto, oblika 
srca, tradicija, mesto prijazno ljudem, 
domačnost, barvitost, sproščeni ljudje

Primeri odgovorov: smrt, kuga, bizarno 
drage restavracije s cenami za turiste, 
Uničene platane na Kongresnem trgu; 
izseljevanje prebivalcev in prevlada 
gostincev; hrup, veliko ljudi v naglici, 
zelo glasno zvonenje cerkve.
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Kaj vam je v mestnem jedru všeč? 

Všečni elementi

Tudi med všečnimi elementi 
mestnega jedra anketiranci 
najpogosteje navajajo 
mostove, trge, grad in stavbe.

Tretjini je všeč urejenost in 
čistoča mesta, dogajanje, 
zabava ter da je mestno jedro 
zaprto za promet. 

Četrtini je všeč kulinarika ter 
lokali.

n=309

Osnova: vsi anketiranci
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Kaj pa vas v mestnem jedru najbolj moti? 

Moteči elementi

Dobro petino v mestnem 
središču ne moti nič.

Najpogosteje navajani moteči 
elementi so promet in 
dostopnost ter gneča. 
Desetino moti neurejenost 
stavb ter infrastrukture in 
kolesarji.

Slaba desetina (8%) kot 
moteči element mestnega 
jedra navaja visoke cene ter 
umazanijo in smrad.

n=309

Osnova: vsi anketiranci
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Kaj vse pogrešate v mestnem jedru? 

Kaj pogrešajo

Petina v mestnem jedru ne 
pogreša ničesar.

Četrtina si želi več dogajanja, 
zabav in prireditev. Slednje ni 
posledica seznanjenosti z 
dogodki, saj so odgovori 
približno enakomerno prisotni 
med tistimi, ki so z dogodki 
(zelo) dobro informirani ter 
tistimi, ki so (zelo) slabo 
informirani. 

Slaba petina si želi več 
trgovin.

n=309

Osnova: vsi anketiranci

Primeri odgovorov: Prostor za druženje 
staršev in otrok; pogrešam več 
dogajanja v času, ki ni poletni ali 
decembrski - s tem mislim koncerte in 
prireditve na prostem; kino; več 
prireditev med tednom in v nedeljo čez 
dan; mestna plaža; več prostorov za 
druženje, ki niso gostinski lokali; Vec 
lutkovnih predstav in delavnic za otroke

Primeri odgovorov: navadno trgovino; 
tehnične trgovine; več trgovin z izbrano, 
butično, ponudbo; trgovine odprte ob 
vikendih; morda kakšno domačo, 
slovensko trgovino, ne le tuje oz. vse več 
njih; premalo navadnih živilskih trgovin-
Lidl, Hofer; ni trgovin s tehničnim 
blagom.



Moteči elementi v središču
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Spodaj je naštetih nekaj možnih motečih elementov v središču Ljubljane. Prosimo vas, da jih 
izberete največ 6 in jih razvrstite od najbolj motečega do manj motečih. 

Moteči elementi

Anketiranci so med vsemi 
možnimi elementi najprej 
izbrali do 6 elementov in jih 
razvrstili od najbolj motečega 
do manj motečega. 

Na prvo mesto je največji 
delež anketirancev postavil 
cene hrane in pijače, ki jih je 
kot moteč element označilo 
56% anketirancev.

Promet je na prvo mesto 
postavilo 40% anketirancev, a 
ga je kot moteč element izbral 
precej nižji delež anketirancev 
– 33%.

n=309

Osnova: vsi anketiranci
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Spodaj je naštetih nekaj možnih motečih elementov v središču Ljubljane. Prosimo vas, da jih 
izberete največ 6 in jih razvrstite od najbolj motečega do manj motečih. Vas morda moti še kaj?

Moteči elementi

Med vsemi motečimi elementi 
največji delež anketirancev 
navaja cene hrane in pijače 
(64%), omejeno ponudbo 
trgovin (51%) in število 
parkiranih mest (49%).

Slabo desetino moti število 
turistov, 4% anketirancev so 
navedli, da jih moti razvoj 
turizma. Oddaja stanovanj 
preko Airbnb moti 8% 
anketirancev.

n=309

Osnova: vsi anketiranci
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Zakaj vas moti razvoj turizma? Zakaj število turistov moti? n=33

Razlogi, zakaj jih turizem moti

Osnova: tisti, ki jih moti razvoj turizma in število turistov

Zaradi pospeševanja Kalergijeve agende -
torej v prihodnosti manj delovnih mest za 
avtohtone prebivalce, širitev škodljivih 
miselnih in kulturnih vzorcev, izginjanje 
nacionalne identitete, itn.

zaradi gneče, 
zasedenosti, drugačna 
obravnava gostincev

Vsi turisti se zberejo na Prešernovem trgu 
in tam stojijo sredi vsega in ko želiš 
prijazno mimo se ne umaknejo (tudi če 
prosiš za malo prostora). Prav tako ko se 
fotografirajo malo manjka pa bi te kdo 
okaral ker greš slučajno po pločniku proti 
domu.

Težko se peljem s 
kolesom mimo njih, 
ker jih je preveč, 
premalo kolesarskih 
stez.

število turistov postaja 
večje od števila domačinov, 
kar zna biti občasno 
moteče.

S kolesom se je 
potem kar izziv 
voziti po ulicah

Preveliko število 
turistov postane 
moteče.

Preveč jih 
je

Ker so tako 
večje gneče

Ljubljana je 
premajhna.

Moti me predvsem obnašanje turistov, že tako je 
problem ko vlačiš vrečke iz trgovine ali kaj 
drugega od avta parkiranega nekje na obrobju 
do stanovanja čez pol centra, potem se moraš pa 
še izogibat turistov. Nimam nič proti turistom, so 
pa dostikrat za neko normalna življenje 
stanovalcev moteč dejavnik, če jih je preveč.

ker so hrupni
Ker se obnašajo 
kot čreda živali

ker onemogočajo 
pretočnost, ko se 
ustavijo

ker ne maram 
ljudi
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Zakaj vas moti razvoj turizma? Zakaj število turistov moti? n=33

Razlogi, zakaj jih turizem moti

Osnova: tisti, ki jih moti razvoj turizma in število turistov

- ker s širitvijo gostinskih lokalov ogroža javni prostor 
in odvzema prostor pešcem in kolesarjem; gre za 
prevlado zasebnega interesa nad javnim - ker 
izpodriva ponudbo za lokalne prebivalce - ker 
povzroča hrup iz ulice, bivanje pa s tem lahko 
postane neznosno

Ker jih je preveč. 
Nevljudni Kitajci se niti 
umakniti ne znajo.

Ker jih je preveč, so 
počasni, ustvarjajo 
gnečo in so nesimpatični

Ker je gneča, je 
možnost, da te 
okradejo žeparji 
je večja

ker je na ta način 
več gneče v 
mestnem središču

Ker dobim občutek, da 
nisem doma - v Sloveniji.

ker bi se dalo narediti mnogo več , turisti so prepuščeni sami 
sebi, ni pravih smerokazov in zemljevidov sploh ob kakšni 
zapori cest, kot je bilo prejšnje poletje na Slovenski, turistom 
pa je TIC delil zemljevide brez označenih obvozov in zapor...

ker je preveč 
razvit

Ker je poleti zelo 
velika gneča.

Moti me število ljudi, da se poleti ne 
moreš več normalno sprehajati po 
Ljubljani, vem pa da to pride s 
povečanim turizmom, ki pa prinaša 
denar v mesto in povečuje razvitost 
mesta in njegovo prepoznavanje v 
tujini.

Premalo je poskrbljeno za turiste, 
velikokrat se po zemljevidu ne 
znajdejo, iščejo hotele, ker je premalo 
označeno oz. sploh ni.

Pač malo mesto in preveč 
ljudi naenkrat Morali bi 
bolj se organizirat z ogledi 
in ne vsi naenkrat
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Kaj predlagate za izboljšanje? n=33

Predlogi za izboljšanje

Osnova: tisti, ki jih moti razvoj turizma in število turistov

Zaprtje mej, izstop Slovenije iz EU 
(schengen, monetarna unija,...) in 
onemogočanje, da lahko tujci kupujejo 
domače nepremičnine.

Izboljšat in podražit 
storitve ter od 
manjšega števila 
turistov pokasirat isto 
ali več.

Parke kjer bi se turisti lahko usedli, 
spočili in bi jim vodiči tam v miru 
povedali zgodovino in predstavili 
znamenitosti, potem pa bi si jih sami 
lahko bližje pogledali. Tako bi bil 
obisk prijetnejši za turiste in vse 
ostale.

Več razpršenosti 
izven mesta

Zgibanka za turiste, 
kako se obnašati 
kot turist.

Organizacija ogledov in 
potovanj iz drugih držav

Da se za vse privatne hotele 
vidno označijo smerokazi že 
na tromostovju in še na 
mestnem trgu za tiste ki se 
nahajajo okoli šole Janeza 
Levca. Odpre se ena manjša 
trgovina, kjer bi imeli izbiro 
nujnih tehničnih izdelkov.

Da se turistično ponudbo obogati 
tudi v drugih predelih Ljubljane in 
ne samo v mestnem središču.

ureditev dostopa 
za nujne vožnje z 
osebnimi vozili

Tu ni kaj predlagati za izboljšanje, očitno je, da se poskuša 
v zadnjem času iz Ljubljane narediti turistično mesto, in to 
samo po sebi ni slabo. A razvoj v to smer je pametno 
držati pod nadzorom, menim, da je trenutna situacija 
precej dobra. Število poceni trgovin, trgovin s suvenirjem 
in McDonaldsov je trenutno v mestnem jedru dovolj 
visoko, ne potrebujemo še enega generičnega turističnega 
mesta.

Da bi se za turiste 
ogled mestnega 
jedra izvajal s 
prevoznimi sredstvi
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Kaj predlagate za izboljšanje? n=33

Predlogi za izboljšanje

Osnova: tisti, ki jih moti razvoj turizma in število turistov

poskrbeti bolje za 
organizirane 
oglede

Več turističnih stvari 
zunaj centra.

Izobraževanja za turistične vodnike
navodila vodičem, da 
vedno skrbijo za prost 
prostor

manj alkohola

bolj strogo podeljevanje dovoljenj za gostinske vrtove -
selektiven pristop pri dajanju lokalov v najem - razmislek o 
uvedbi blažjega režima za parkiranje in dostavo za stanovalce 
(npr. določeno število vstopov v ožje jedro tudi izven jutranjega 
termina, npr. zvečer) - preganjanje nočnega hrupa (vsaj po 24. 
uri)

Ničesar. Vem, da turizem 
ogromno prispeva k 
proračunu Republike 
Slovenije.

boljša koordinacija turistov ob katerem 
času naj gredo na ogled mestnega jedra

Višje cene

zmanjšanje števila gostinskih lokalov, 
povečanje števila trgovin in 
spodbujanje vračanja trgovcev v 
mesto(z raznimi subvencijami, 
znižanjem najemnin poslovnih 
prostorov in podobno).

omejiti stalno rast 
turističnega obiska. Več kolesarskih 

stez.
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Spodaj je naštetih nekaj možnih motečih elementov v središču Ljubljane. Prosimo vas, da jih 
izberete največ 6 in jih razvrstite od najbolj motečega do manj motečih. 

Moteči elementi (glede na del Ljubljane, kjer živijo)

Anketirance, ki živijo v centru, 
v večji meri kot ostale moti 
omejena ponudba trgovin 
(npr. da ni tehničnih trgovin), 
da stanovanja v centru 
kupujejo tujci, potopni 
smetnjaki ter ulični nastopi.

Število turistov moti približno 
enak delež anketirancev v 
obeh skupinah, razvoj turizma 
kot moteč faktor pa je 

navedel višji delež tistih, ki 
živijo v centru mesta (10% vs. 
3%).

n=309

Osnova: vsi anketiranci



Odnos do turizma
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Spodaj je naštetih nekaj možnih motečih elementov v središču Ljubljane. Prosimo vas, da jih 
izberete največ 6 in jih razvrstite od najbolj motečega do manj motečih. Vas morda moti še kaj?

Strinjanje s trditvami

n=309

Osnova: vsi anketiranci
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Spodaj je naštetih nekaj možnih motečih elementov v središču Ljubljane. Prosimo vas, da jih 
izberete največ 6 in jih razvrstite od najbolj motečega do manj motečih. Vas morda moti še kaj?

Strinjanje s trditvami (glede na del Ljubljane, kjer živijo)

Osnova: vsi anketiranci



VALICON Ljubljana
Kopitarjeva 2
1000 Ljubljana

T: +386 1 420 49 00
F: +386 1 420 49 60
info@valicon.si

VALICON Zagreb
Baruna Trenka16
10000 Zagreb

T: +385 1 640 99 55
F: +385 1 640 99 56
info@valicon.hr

VALICON Sarajevo
Branilaca Sarajeva 20
71000 Sarajevo

T: +387 33 258 655
F: +387 33 258 656
info@valicon.ba

VALICON Beograd
Gavrila Principa 16/2
11000 Beograd

T: +381 11 32 86 978
F: +381 11 30 30 444
info@valicon.rs

Več informacij
katja.gorican@valicon.net 


