ANKETA za občane
Spoštovana prebivalka/prebivalec Občine Lenart!
Naša občina je pristopila k pripravi Strategije razvoja turizma Občine Lenart za obdobje 2022–2025.
Zeleni turizem je v Sloveniji pomemben pospeševalec razvoja, zaposlovanja, novih podjetniških
priložnosti ter element višanja kakovosti okolja in življenja prebivalcev. Tudi Lenart iz leta v leto postaja
bolj prepoznan kot turistična destinacija, zato so potrebe po celostnem usmerjanju te panoge vedno
bolj intenzivne. Strategijo vidimo kot temeljni programski dokument za razvoj področja turizma, zato
želimo, da ta dokument ne bo zgolj strategija, ampak skupen dokument in skupna zgodba nas vseh, ki
tukaj živimo. Oblikujmo turistično prihodnost našega Lenarta skupaj. Pred vami je anketa z vprašanji.
Vaše mnenje je pomembno, zato vas vabimo k sodelovanju.

1.

Po čem je Lenart, kot destinacija, najbolj poznan?

2.

Katera je najbolj edinstvena, zanimiva in drugačna turistična znamenitost v Občini Lenart?

3.

Prosimo, naštejte in rangirajte od 1-5 pet (5) po vašem mnenju najboljših turističnih
zanimivosti oz. programov v destinaciji Lenart. Na 1. mestu naj bo najboljša, na 5 najmanj
zanimiva izmed naštetih.

4.

Prosimo navedite v vsaki kategoriji po eno znamenitost oz. doživetje. V Občini Lenart sem
najbolj ponosen na turistično znamenitost iz področja:
a.

Kulturne dediščine:______________________________________________________

b.

Narave: _______________________________________________________________

c.

Prireditev:_____________________________________________________________

d.

Drugo:________________________________________________________________

5.

Ali je po vašem mnenju turizem trenutno ena izmed pomembnih gospodarskih panog?
Prosimo obkrožite.
DA
NE

6.

Ali menite, da ima trajnostni turizem dober potencial kot gospodarska panoga v prihodnosti?
Prosimo obkrožite.
DA
NE

7.

Prosimo naštejte vsaj pet (5) najbolj prepoznavnanih tradicionalnih jedi v Občini Lenart:

8.

Ali v prihodnosti vidite zase, svoje bližnje ali znance priložnost za zaposlitev na področju
turizma?
Prosimo obkrožite.
DA
NE

9.

Kako vi vidite blagovno turistično znamko Lenart?

10. Prosimo obkrožite.
Spol:

Starost:

moški

do 24 let

ženski

25 - 44 let

45 - 64 let

65 let ali več

11. Imate morda predloge za morebitne izboljšave na področju turizma v turistični destinaciji
Lenart? Prosimo naštejte in po potrebi opišite.

HVALA ZA SODELOVANJE

