
Raziskava Odnos meščanov do turizma 2021 
 
Na podlagi rezultatov raziskave želimo vključiti prebivalce mestne občine Ljubljana v načrtovanje in 
razvoj trajnostnega turizma. Naš glavni cilj je razumeti, kako dojemajo Ljubljano kot mesto ter 
vpletenost v področje turizma njeni prebivalci, pri čemer smo z raziskavo želeli ugotoviti kateri 
trajnostni projekti so po mnenju Ljubljančanov prioriteta glede financiranja s strani Mestne občine 
Ljubljana in Turizma Ljubljana ter zbrati mnenja in predloge glede trajnostnega turizma.  
 
Ko smo Ljubljančane povprašali kako prireditve in projekti vplivajo na dvig kakovosti življenja v 
Ljubljani, jih dobra tretjina meni, da projekti in prireditve zelo dvigujejo kakovost življenja v Ljubljani. 
Dobra desetina (13%) meščanov pa je dodala, da vedo, da gre za projekte in prireditve, ki so so-
financirani s turističnimi prihodki. 
 
Ljubljančani v največji meri poznajo električna vozila Kavalir, Ljubljansko kolo ter postavitev pitnikov. 
To so tudi projekti, ki so hkrati percipirani kot najbolj pomembni za občino. Usmerjevalne in 
informativne table ter tematske kolesarske poti so projekti, ki so po mnenju Ljubljančanov pomembni 
za občino, vendar pa je pri teh dveh projektih opaziti nižji delež prepoznavnosti, kar predstavlja 
priložnost za dodatno osveščanje prebivalcev glede obstoječih in realiziranih projektih. Najmanj 40% 
Ljubljančanov je te projekte izbralo kot dobrodošle oziroma potrebne v Mestni občini Ljubljana. Visoko 
stopnjo potrebnosti za občino ima tudi projekt električnega priklopa za uporabnike invalidskih 
vozičkov.  
 
Podobno kot pri projektih smo v raziskavi preverjali tudi poznavanje in potrebo nekaterih prireditev v 
občini. Najbolj prepoznavne in hkrati tudi najbolj potrebne prireditve v MOL so po mnenju 
Ljubljančanov December v Ljubljani, Noči v stari Ljubljani ter Čistilna akcija “Za lepšo Ljubljano”.  
 
Zanimal nas je tudi odnos Ljubljančanov do turizma s stališča turistov. 38% prebivalcev Ljubljane je 
mnenja, da bi bili v vlogi turista zelo zadovoljni, če bi obiskali Ljubljano. Najbolj prepoznavne turistične 
točke v mestu pa so po njihovem mnenju Ljubljanski grad (92%), Tromostovje (90%) ter Prešernov trg 
(84%). Med pozitivnimi stvarmi, ki so jih glede turizma v Ljubljani izpostavili Ljubljančani, so lastnost 
mesta, da je vse v bližini, urejenost, zelenost in lepota mesta. 12% Ljubljančanov pa je izpostavilo prav 
center mesta. 65% Ljubljančanov je mnenja, da Ljubljana razvija zeleni turizem, 59% pa Ljubljano 
povezuje s turističnim mestom. 
 
V splošnem se Ljubljančani strinjajo, da imajo za življenje v prestolnici vse kar potrebujejo in so z 
bivanjem v mestu tudi zadovoljni. Bolj kritične so do življenja in pogojev v mestu mlajše generacije ter 
tudi tisti, ki v Ljubljani niso že od rojstva oziroma otroštva. Oboji so tudi nakazali višjo stopnjo namere 
po selitvi iz Ljubljane, če bi s tem izboljšali svoje življenjske ali delovne pogoje. Sicer pa njeni prebivalci 
Ljubljano v največji meri ocenjujejo kot lepo mesto. To lastnost mestu nadpovprečno pripisujejo 
najstarejši meščani. Mlajše generacije Ljubljano nadpovprečno vidijo kot drago ter tudi živahno, 
prenatrpano in hrupno mesto, najmlajši pa tudi kot trajnostno in povezano mesto. 59% Ljubljančanov 
Ljubljano povezuje s turizmom, 16% pa s trajnostjo.  
 
Na vprašanje kako je epidemija vplivala na življenje in situacijo v mestu, Ljubljančani najpogosteje 
navedejo, da se negativne posledice kažejo predvsem v turizmu in kulturi. Edini element, kjer je 
epidemija imela pozitiven učinek, je manjša gneča v mestu.  
 
Raziskavo je po naročilu Turizma Ljubljana izvedlo podjetje Valicon novembra 2021. Anketiranje je 
potekalo preko spleta na vzorcu splošne populacije prebivalcev Ljubljane v starosti 15 do 75 let. 
 


