
Veseli bomo vseh vaših predlogov.

Anketni vprašalnik:
STRATEGIJA TURIZMA



Drage občanke, spoštovani občani Občine Polzela,

naša občina se nahaja na križišču dolin, ob glavni prometni žili skozi Slovenijo. Že zato ima potencial za razvoj tu-
rizma. Imamo nekaj prepoznanih turističnih znamenitosti: grad Komenda, rekreacijsko območje Slatine–Vimperk–Gora 
Oljka in cerkev na Gori Oljki, arboristični park Šenek, razstavo glinenih figuric v Andražu nad Polzelo, muzej traktorjev 
... Več je tudi slikovitih krajev, ki imajo potencial za obisk, na primer razgledna Levstikova lipa v Andražu nad Polzelo, 
cerkvica na Vimperku. V izdelavi je muzej Tovarne nogavic, obnavlja se hiška Neže Maurer, potencial ima novi turistični 
produkt – rimski legijski tabor ...

Na TIC Polzela te znamenitosti promoviramo, vodimo obiskovalce, dajemo informacije, kako in kaj si še ogledati. 
Prizadevamo si tudi za sprotno urejenost naših znamenitosti in celotne občine.

Ta čas imamo zelo malo turističnih namestitev, ki bi gosta zadržale v občini dlje časa. Imamo tudi malo gostinske 
ponudbe. A želimo si, da bi občani v turizmu videli priložnost in da bi se turistična ponudba povečala.

Občino Polzela vidimo čez nekaj let kot lepo urejen turistični kraj, kamor se gostje radi vračajo. Z urejenimi peš-
potmi, parkirišči, kažipoti, gostinsko ponudbo, skratka z vsem, kar naredi izkušnjo obiska prijetno. Z razvojem novih 
turističnih produktov si predstavljamo nova delovna mesta in več prihodkov iz turizma.

Zato na TIC Polzela pripravljamo razvojni dokument »Strategija razvoja turizma v Občini Polzela«.

Turizem smo v prvi vrsti ljudje, domačini, ponosni na svoj kraj. Zato vabimo vse z dobrimi idejami, da nam sporo-
čite svoje predloge, kje vidite priložnosti, da Polzela zaživi kot turistični kraj. Kaj bi bilo po vaše dobro razvijati, da bi 
gostje prišli? Imate kakšno zanimivo idejo za kakšen nov turistični produkt, za kakšno majhno izboljšavo, ki bi naredila 
kraj prijetnejši? Morda že sami kaj razvijate? 

Anketni vprašalnik nam lahko pošljete po pošti v priloženi kuverti, skeniran po e-pošti na naslov tic@polzela.si ali 
pa ga izpolnite na spletu: https://www.1ka.si/a/ff471385

Veseli bomo vseh vaših odzivov in predlogov do 15. 1. 2022.

D A M J A N  J E V Š N I K ,  V O D J A  T I C  P O L Z E L A
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I. Odnos občanov do razvoja turizma v Občini Polzela

1. Z znakom »X« označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je:

1 – sploh se ne strinjam

2 – ne strinjam se

3 – sem neopredeljen

4 – strinjam se

5 – zelo se strinjam

Izberite en odgovor.

1 2 3 4 5

O razvoju turizma v naši občini 
sem dobro obveščen/-a.

Kot občan/-ka imam možnost 
sodelovati pri načrtovanju razvoja 
turizma.

V prihodnosti želim biti bolj 
vključen/-a v načrtovanje razvoja 
turizma.

Zadovoljen/-a sem z delom 
organizacije (TIC Polzela), ki skrbi 
za razvoj turizma v naši občini.

Od turizma in turistov, ki nas 
obiskujejo, ima koristi lokalna 
skupnost.

Podpiram turistični razvoj naše 
občine.

Povečanje števila turistov 
pripomore k razvoju lokalnega 
gospodarstva.

Razvoj turizma v naši občini 
prispeva k dvigu kakovosti življenja 
lokalnega prebivalstva.

2. Vaši predlogi za boljšo prihodnost turizma v Občini Polzela:
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II. Podpora Občine Polzela, ki jo zagotavlja razvoju turizma

1. Z znakom »X« označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je:

1 – sploh se ne strinjam

2 – ne strinjam se

3 – sem neopredeljen

4 – strinjam se

5 – zelo se strinjam

Izberite en odgovor.

1 2 3 4 5

Občina Polzela zagotavlja 
zadostno podporo razvoju 
infrastrukturnih projektov 
(parkirišča, športni objekti, 
postajališča za avtodome …).

Občina Polzela zagotavlja 
zadostno podporo prireditvam 
in društvenim dejavnostim, ki so 
vezane na turizem.

Občina Polzela posveča dovolj 
pozornosti razvoju drobne 
infrastrukture (pohodniške poti, 
kolesarske poti …).

Elektronskemu komuniciranju 
(objave na Facebooku, ažurne 
novice na spletni strani, obveščanje 
o dogodkih …) Občina Polzela 
namenja dovolj pozornosti.

Občina Polzela zagotavlja dovolj 
podpore lokalnim turističnim 
ponudnikom.

Občina Polzela namenja dovolj 
pozornosti razvoju novih turističnih 
programov.

Občina Polzela namenja dovolj 
podpore kulturnim in športnim 
prireditvam.
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III. Turistična ponudba v Občini Polzela

1. Kakšen je po vašem mnenju pomen Občine Polzela kot turistične destinacije v primerjavi s pomenom 5 let nazaj? 
Izberite en odgovor.

 boljši 

Na kratko utemeljite svoj odgovor: 

2. Prosimo, ocenite, kako je po vašem mnenju razvit element turistične ponudbe v Občini Polzela.

Z znakom »X« označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je:

1 – sploh se ne strinjam
2 – ne strinjam se
3 – sem neopredeljen
4 – strinjam se
5 – zelo se strinjam

Izberite en odgovor.

1 2 3 4 5

Dostopnost Polzele in okolice 
(prometna infrastruktura) 

Urejenost, videz Občine Polzela

Neokrnjena narava, naravne lepote 
okolice

Raznovrstnost kulturne dediščine

Urejenost dostopov do turističnih 
znamenitosti

Gostoljubnost domačinov in 
zaposlenih na področju turizma

Ponudba namestitev

Ponudba gostinskih storitev

Urejenost pohodniških poti

Urejenost kolesarskih poti

Ponudba kulturnih in športnih 
prireditev

Turistična signalizacija

Ponudba lokalnih izdelkov

 enak  slabši
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3. Katere turistične produkte bi po vašem mnenju morali dodatno razvijati in na katerih bi moral biti poudarek za razvoj 
turizma v prihodnje? Obkrožite 3 najpomembnejše.

 turistične kmetije

 kolesarske poti

 pešpoti in sprehodi v naravi

 planinske poti

 lokalna gastronomija

 kulturni dogodki

 tradicionalne prireditve

 poroke

 obisk turističnih znamenitosti

 drugo (naštejte): _________________________________

4. Kaj je po vašem mnenju najbolj edinstvena stvar, posebna in vabljiva za obisk, ki jo Občina Polzela lahko ponudi 
domačim in tujim gostom? 

5. Imate predlog za nov turistični produkt?

6. Kako bi vi na Polzeli predstavili Rimski tabor?
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7. Kako bi po vašem mnenju lahko okrepili vključevanje prebivalcev v turizem?

8. Katere turistične znamenitosti bi morala Občina Polzela kot turistična destinacija po vašem mnenju najbolj izpostaviti? 
Označite 3 najpomembnejše

 
grad Komenda z razstavo eksponatov Suverenega malteškega viteškega reda ter sobo pesnice in pisateljice 
Neže Maurer

 cerkev sv. Križa na Gori Oljki

 zbirka starih traktorjev

 Cajhnov kozolec s starimi kmečkimi orodji

 park pri graščini Šenek

 zbirka šaljivih glinenih figuric v Andražu nad Polzelo

 cerkev sv. Marjete

 rojstna hiša pesnice in pisateljice Neže Maurer

 Rimski tabor

 rekreacijsko območje Slatine–Vimperk–Gora Oljka

 drugo (navedite): ____________________________________

9. Klop je simbol za sprostitev. Ko sedimo na klopi, po navadi ne razmišljamo o službi, ampak smo »na dopustu«. 
Kje bi vi postavili klopi?

10. Če se postavite v vlogo nekoga, ki pride prvič v našo občino, s čim bi ga pritegnili, da bi se pri nas zadržal?
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11. Kje vidite še neizkoriščene potenciale in priložnosti za turizem v Občini Polzela?

12. Ali v naslednjih 5 letih načrtujete razvoj kakšnih poslovnih idej ali drugih projektov na področju turizma? 
Izberite en odgovor.

 da

 ne

Če da, nam, prosimo, zaupajte, kaj načrtujete in kakšno pomoč potrebujete od lokalnega okolja, predvsem Občine 
Polzela.

13. Želite izpostaviti kar koli, kar je po vašem mnenju pomembno za razvoj turizma v Občini Polzela?
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