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1 UVOD 

Razvoj turizma ima gospodarske, družbenokulturne in okoljske vplive na lokalni ravni. 

Spremljanje teh učinkov je nenehno potrebno; ne samo zaradi varovanja blaginje skupnosti, 

temveč tudi zaradi zagotavljanja, da kakovost in dolgoročna sposobnost preživetja turističnega 

proizvoda na posameznih destinacijah ne bosta ogroženi zaradi negativnih odzivov domačinov 

(Choi in Murray, 2010; Lundberg, 2017). Domačini so brez dvoma ključni deležniki v lokalnem 

turizmu in pri njegovem razvoju. Trajnostni turizem namreč ne sme imeti negativnega vpliva 

na lokalno, gostiteljsko skupnost. In še: odnos lokalne skupnosti do turizma je ključen za 

njegov uspešen razvoj (Yu, Chancellor in Cole, 2011; Snyman, 2016). 

Redno spremljanje zadovoljstva domačinov s turizmom na izbrani destinaciji je kot 

nepogrešljiv del težnje k trajnostnemu razvoju naše skupnosti tudi del Zelene sheme 

slovenskega turizma, ki je orodje za podporo razvoju trajnostnega turizma. Je nacionalni 

program in hkrati certifikacijska shema, ki »pod krovno znamko Slovenia Green (STO, 2022b): 

- združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, 

- destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje 

trajnostnega delovanja in 

- skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.« 

Občina Brežice, ki se v turizmu predstavlja z destinacijskim imenom Čatež in Brežice, je od leta 

2019 uvrščena med prejemnike srebrnega destinacijskega znaka Slovenia Green, v začetku 

leta 2022 pa vlaga kandidaturo za ponovno oceno trajnostnih kazalnikov s ciljem, da dokaže 

svoje delo s pridobitvijo zlatega znaka. Med aktivnosti, ki so ključne za presojo trajnostnega 

razvoja turizma, sodi tudi redno anketiranje domačinov. Zadnje anketiranje prebivalcev občine 

so na brežiškem Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) izvedli v visoki sezoni – 

avgusta in septembra – leta 2018. Na takratno spletno anketo in anketiranje v Mestni hiši 

Brežice, sedežu Turistično-informacijskega centra, se je odzvalo 106 prebivalcev. V želji in 

nenazadnje zahtevi, da bi pred ponovno presojo trajnostnega znaka, ponovili izvedbo ankete 

med domačini, je bila v začetku leta 2022 ta izvedena v spletni obliki in v sodelovanju s 

Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru, katere sodelavci so pripravili vse potrebno za 

izvedbo ankete, rezultate analizirali in jih predstavili v tem poročilu. 
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2 METODOLOŠKI PRISTOP K ANKETIRANJU DOMAČINOV NA 

DESTINACIJI ČATEŽ IN BREŽICE 

Osnove pristopa k anketiranju so določene v okviru pravil oziroma napotkov Zelene sheme 

slovenskega turizma. Priporočeno je, da se anketiranje domačinov izvaja redno in ob različnih 

priložnostih, na različnih krajih in preko različnih kanalov, predvsem pa v in izven sezone; glede 

na dana priporočila smo se tokrat, tudi zaradi časovnih in finančnih omejitev, odločili za 

spletno anketiranje izven sezone (spomnimo – prvo anketiranje 2018 je bilo izvedeno ob 

koncu visoke sezone), v januarju in februarju, ko je turistični obisk destinacije napram 

poletnim mesecem zanemarljiv. K še slabšemu zimskemu obisku je v zadnjih dveh letih 

pripomogla zaostrena zdravstvena situacija. Slednja je bila tudi eden izmed razlogov, ki so 

podprli odločitev za izključno spletno anketiranje, saj v času zdravstvene krize ni niti smiselno 

niti priporočljivo, gotovo pa etično vprašljivo, opravljati anketiranje na terenu. Prav tako v tem 

času ni bilo večjih dogodkov, kjer bi lahko pristopili do ljudi. 

Vprašalnik je bil v osnovi predpripravljen – gre za vprašalnik iz priloge 3 Priročnika za 

pridobitev, vzdrževanje in obnovo znaka Slovenia Green (STO, 2022a). Dodali smo mu le eno 

– zadnje – odprto vprašanje, s katerimi so lahko prebivalci s svojimi besedami izrazili mnenje 

o turizmu na domači destinaciji. Prav tako smo obrnili vrstni red vprašanj; sklop demografskih 

vprašanj – o spolu, starosti ipd. – smo prestavili na začetek, še pred njimi pa smo postavili 

selekcijsko vprašanje, s katerim smo preverili, ali anketirani res prihajajo z območja občine 

Brežice in s tem izpolnjujejo osnovni pogoj – domačini na destinaciji. Skladno z napotki smo 

pripravili tudi uvodni in zaključni nagovor. Vprašalnik je v obliki, kot je bil izveden na spletu, 

priložen poročilu kot Priloga 1. 

2.1 Podrobnejša predstavitev poteka anketiranja 

Po določitvi vzorca (slednje je podrobneje opisano v poglavju 2.2) smo pripravili strategijo 

razpošiljanja vprašalnika. Za pomoč pri tem opravilu smo se v prvi vrsti obrnili na Turistično-

informacijski center ZPTM Brežice (pomoč področne svetovalke gospe Ane Ponikvar) in Občino 

Brežice. Kot osrednji instituciji javne sfere občine imata razvejano mrežo kontaktov, prav tako 

tudi sledilcev na družbenih medijih. Dan po objavi ankete, v ponedeljek, 24. januarja 2022, je 

bila povezava nanjo z nagovorom objavljena na spletni strani Občine Brežice in ZPTM Brežice, 

na FB profilu destinacijske organizacije (Discover Brežice), vprašalnik pa je bil po e-pošti poslan 

na naslove turističnih ponudnikov, turističnim društvom, zaposlenim na Občini Brežice in v 

ZPTM Brežice, prav tako tudi zaposlenim in študentom na Fakulteti za turizem Univerze v 

Mariboru (ki je vprašalnik ob tem objavila še na svoji FB strani). Ob tem smo vprašalnik 

posredovali osebam (prijateljem, znancem) z večjim dosegom na družbenih omrežjih, s 

prošnjo, da anketo delijo naprej. Občina Brežice je s podobno agendo naslovila občinske 

svetnike, vprašalnik je bil posredovan tudi predsednikom in tajnikom krajevnih skupnosti v 

Občini Brežice. 

Po prvem tednu izpolnjevanja je bil predviden pregled situacije, ki je pokazal na 

(nepričakovano) skromno odzivnost respondentov – 142. Med ključnimi vzroki za začetek, 
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slabši od predvidenega, izpostavljamo osredotočenje večine funkcionarjev na obisk Vlade RS 

v Posavju (in Brežicah) ravno v času začetka anketiranja, kar bi lahko botrovalo manj 

zainteresiranemu pristopu na drugih področjih. Zato smo po tednu dni na vse naslove, na 

katere smo ciljali v prvem dnevu anketiranja, poslali opomnike oz. prošnjo za (ponovno) 

pomoč. Odziv je bil takojšen – in mnogo boljši. 

Po drugem, močnejšem zagonu (s 129 izpolnjenimi anketami na zadnji dan januaja) je sledilo 

postopno upadanje števila dnevnih odzivov na anketo; doseženo je bilo število respondentov, 

ki naj bi zagotavljali (po navodilih ZSST) ustrezno reprezentativnost, zato smo se posvetili še 

zagotavljanju boljšega kvotnega razmerja. Ker je bilo med odzivi relativno malo mladih in 

starejših (do 24 in nad 65 let), smo za sodelovanje prosili predstavnike srednjih in višje šole 

(Gimnazije Brežice in Strokovno izobraževalnega centra Brežice); odzvali so se na višji 

strokovni šoli in anketo posredovali svojim študentom, odziva srednjih šol ni bilo. Do mladih 

smo prav tako skušali priti preko Društva študentov Brežice, ki smo jih zaprosili za delitev 

ankete med svojim članstvom. Na drugi strani smo ponovno naslovili Društvo upokojencev 

Brežice za delitev ankete med svojimi člani. Anketiranje smo uradno zaključili 19. februarja 

2022 – skupaj je bila anketa dostopna 27 dni. Število končanih/izpolnjenih anket (skupaj 503) 

je za vse dneve anketiranja predstavljeno na sliki 1. 

Slika 1: Izpolnjene ankete po dnevih 
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2.2 Opis vzorčenja in predstavitev vzorca anketiranih 

Vzorec smo pridobili skladno z navodili, ki kot bistvo izpostavljajo reprezentativnost v smislu 

numerusa – števila respondentov. Velikost vzorca smo tako izračunali na podlagi števila 

prebivalcev občine Brežice; po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS, 2022) 

je v občini 1. julija 2021 živelo 24.346 prebivalcev. Ugotovili smo, da bi v primeru 

verjetnostnega vzorca lahko s 95 % gotovostjo sklepali o zadovoljstvu domačinov s turizmom 

na destinaciji, če bi pridobili odgovore vsaj 379 respondentov (do vrednosti smo prišli s 

pomočjo spletnega kalkulatorja za izračun velikosti vzorca (SurveyMonkey, 2022)). A kot že 

omenjeno: verjetnostni vzorec je bil za nas nedosegljiv tako zaradi časovnih kot finančnih 

omejitev; odločili smo se za neverjetnostno vzorčenje s kombinacijo različnih pristopov 

doseganja vzorca s pomočjo spleta (spletnih družabnih omrežij), pri čemer smo računali na 

dosego spolne in starostne kvote; vzorec naj bi odražal približno razmerje moških in žensk v 

občini ter hkrati ustrezal tudi razmerjem med starostnimi skupinami. Oboje se je z načinom 

vzorčenja izkazalo za nedosegljivo; za približek bi bilo potrebno bodisi manipulirati pridobljeni 

vzorec oz. ga ustrezno utežiti. V vsakem primeru pa zaradi neverjetnostnega vzorca obstaja 

neznano tveganje, da se pri sklepanju oz. posploševanju iz našega vzorca na celotno populacijo 

motimo. Bolj sproščeni smo pri sklepanju o odnosih (korelacije so razmeroma robustne za 

odstopanja od načel verjetnostnega vzorčenja), manj pa pri ocenjevanju deležev ali povprečij 

(Vehovar, Toepoel in Steinmetz, 2016), kar je potrebno privzeti tudi ob branju rezultatov. 

V 27 dneh odprte spletne ankete je nanjo kliknilo več kot 1000 ljudi, med njimi jih jo je 608 

vsaj delno izpolnilo. Anketo je zaključilo 497 respondentov, s čimer smo za približno tretjino 

presegli želeno mejo reprezentativnosti (pri 5 % tveganju, kar je pojasnjeno v prejšnjem 

odstavku). Podrobneje je vzorec veljavnih respondentov predstavljen v na spodnji grafiki. 

Grafikon 1: Spolna, starostna in statusna struktura anketiranih 
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V vzorcu z več kot 60 % prevladujejo ženske, kar predstavlja ca. 10 % odstopanje od realne 

slike v občini Brežice. V starostni strukturi anketiranih sta z deleži nekaj več oz. manj kot 40 % 

zastopani kategoriji mlajših oz. starejših srednjih let (25–44 in 45–64 let), mlajši od 24 let in 

starejši od 65 let predstavljajo po približno 10 %; v populaciji so deleži sicer razdeljeni približno 

četrtinsko za vsako skupino (z odstopanjem ±3 %). Glede na status je v vzorcu več kot 70 % 

zaposlenih, 15 % upokojencev in 10 % študentov, dijakov oz. učencev. V kategorijo drugo 

(manj kot 3 %) so se uvrstili nezaposleni in tudi nekateri samozaposleni. Skoraj 20 % vprašanih 

oz. njihovih bližnjih (družinskih članov) je neposredno povezanih s turizmom v smislu 

neposrednega dohodka iz turizma. 
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3 REZULTATI ANKETIRANJA IN UGOTOVITVE 

Osrednji del vprašalnika je predstavljal sklop 17 mnenjski vprašanj, kjer so anketirani izrazili 

(ne)strinjanje s trditvami na 5-stopenjski lestvici (od sploh se ne strinjam do zelo se strinjam), 

imeli pa so tudi možnost odgovora »ne vem/ne morem odgovoriti«. Na sliki (grafikonu) 3 so 

predstavljena povprečja odgovorov. 

Grafikon 2: Povprečna ocena zadovoljstva domačinov z izbranimi trditvami o turizmu 
v občini Brežice 

 

Na vrhu padajočega razporeda povprečij najdemo pozitivne trditve, pri repu negativne; 

slednje so tako rekoč dobile »najvišje« ocene – v smislu, da se ljudje ne strinjajo, da bi bili 

zaradi turizma manj varni, prav tako tudi, da je število obiskovalcev v sezoni previsoko in 

moteče. Ravno tako po njihovi oceni ni bistvenega vpliva turizma na slabše zdravstvene 

razmere in življenjske stroške. V povprečju se anketirani tudi ne strinjajo, da bi turizem 

povečeval prometne težave ali prekomerno obremenjeval okolje; na drugi strani se s približno 

enako stopnjo strinjajo, da ima lokalna skupnost od turizma korist. Vse ostale trditve so se zelo 
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približale srednji možnosti (odstopajo manj kot 0,5 od 3); vprašani se torej težko opredelijo. 

Zadovoljstvo z razvojem turizma, delom organizacije za razvoj turizma, obveščenostjo o 

razvoju turizma, zelenih praksah itn. le malo presega oceno 3 

Ob povprečjih je potrebno posebej poudariti relativno veliko razpršenost odgovorov. 

Standardni odkloni so z eno izjemo višji kot 1, dosegajo pa tudi vrednosti več kot 1,3, kar 

pomeni, da so si respondenti pri trditvah zelo neenotni. Razpršenost je mogoče laže videti tudi 

s pomočjo tabele 1; le redkokje so se respondenti izrazito opredelili – tam je standardni odklon 

najmanjši, vrednost pa po navadi ali bolj pozitivna ali negativna. Najbolj razdeljeno je mnenje 

pri trditvah, da so posledica turizma večja izbira storitev, višje cene nepremičnin, boljše 

možnosti za preživljanje prostega časa itn. (navadno je pri teh trditvah velik tudi delež 

respondentov, ki niso izbrali nobene izmed možnosti, pač pa so odgovorili »ne vem/ne morem 

odgovoriti«), najbolj enotno pa v trditvi o občutenju varnosti. 

Nekatere trditve so se pojavile tudi v anketi leta 2018, kjer pa je bil vzorec neprimerno 

skromnejši. Anketirani so tokrat izkazali nižje zadovoljstvo z delom turistične organizacije, 

obveščenostjo in možnostjo sodelovanja pri načrtovanju razvoja turizma, boljša pa je ocena v 

zvezi z vplivi turizma na okolje
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Tabela 1: Podroben pregled (ne)strinjanja z navedenimi trditvami 

 

. 

1 2 3 4 5

Zadovoljen sem z razvojem turizma v naši destinaciji. 36 71 168 162 51 9 3,25 1,06

Zadovoljen sem z delom organizacije, ki skrbi za razvoj turizma v naši destinaciji. 46 77 144 137 58 35 3,18 1,16

O razvoju turizma v naši destinaciji sem dobro obveščen. 41 85 147 134 73 17 3,24 1,16

Možnost imam sodelovati pri načrtovanju razvoja turizma. 135 98 105 62 35 62 2,46 1,28

Pozitivni učinki turizma v naši destinaciji odtehtajo negativne . 39 57 146 130 76 49 3,33 1,16

V visoki sezoni je število obiskovalcev naše destinacije previsoko in moteče. 207 139 82 28 18 23 1,97 1,09

Zaradi turizma imamo večjo izbiro storitev (trgovina, promet, zdravstvo ...). 126 109 114 73 54 21 2,62 1,33

Turizem omogoča boljše možnosti za preživljanje prostega časa (prireditve, rekreacija ...). 54 64 108 154 109 8 3,41 1,27

Turizem v naši destinaciji povzroča slabše zdravstvene razmere. 215 121 78 24 15 44 1,90 1,07

Zaradi turizma so se povišali moji življenjski stroški. 193 128 90 33 17 36 2,03 1,11

Zaradi turizma so se povišale cene nepremičnin. 97 85 105 78 45 87 2,73 1,31

Turizem v naši destinaciji povzroča prekomerno onesnaževanje. 133 126 124 46 31 37 2,38 1,19

Turizem v naši destinaciji povečuje prometne težave. 141 140 110 61 29 16 2,37 1,2

Zaradi turizma se v naši destinaciji počutim manj varno. 252 132 64 20 11 18 1,76 0,99

Turizem v naši destinaciji v zadostni meri skrbi za ohranitev narave in kulture. 58 51 157 146 62 23 3,22 1,18

Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, ima lokalna skupnost koristi. 51 40 82 159 143 22 3,64 1,28

Opažam, da naša destinacija razvija zeleni turizem. 61 68 119 120 77 52 3,19 1,28

ocena ne 

vem/... povp.

std. 

odklon
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Kot zanimivost smo nadalje preverili še razmerja glede na demografsko-ekonomske 

kategorije. Najprej smo primerjali povprečja po spolu – prikazana so na grafikonu 3. Največje 

razlike so pri zadovoljstvu z delom organizacije (0,27), ki skrbi za razvoj turizma na destinaciji 

in opažanju, da destinacija razvija zeleni turizem (0,25). Oboje više ocenjujejo ženske. Moški 

pa se bolj strinjajo (0,22) s tem, da imajo zaradi turizma večjo izbiro storitev, prav tako tudi, 

da pozitivni učinki turizma na destinaciji odtehtajo negativne (0,18). 

Grafikon 3: Odgovori anketiranih po spolu 
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Pozitivni učinki turizma v naši destinaciji odtehtajo 
negativne.

V visoki sezoni je število obiskovalcev naše destinacije
previsoko in moteče.

Zaradi turizma imamo večjo izbiro storitev (trgovina,
promet, zdravstvo ...).

Turizem omogoča boljše možnosti za preživljanje prostega
časa (prireditve, rekreacija ...).

Turizem v naši destinaciji povzroča slabše zdravstvene
razmere.

Zaradi turizma so se povišali moji življenjski stroški.

Zaradi turizma so se povišale cene nepremičnin.

Turizem v naši destinaciji povzroča prekomerno
onesnaževanje.

Turizem v naši destinaciji povečuje prometne težave.

Zaradi turizma se v naši destinaciji počutim manj varno.

Turizem v naši destinaciji v zadostni meri skrbi za
ohranitev narave in kulture.

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

Opažam, da naša destinacija razvija zeleni turizem.

moški ženske
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V nadaljevanju smo preverili, kako se odgovori spreminjajo glede na starost anketirancev. Na prvi pogled zelo očitno izstopa optimizem mladih 

(do 24 let). Njihova ocena praktično pri vseh trditvah izstopa v pozitivni smeri, nemalokrat tudi močno (za 0,75), predvsem napram drugi starostni 

skupini – od 25 do 44 let. Ti so, za razliko od mladih, skupaj s tretjo starostno skupino (od 45 do 64 let), zaznavno manj zadovoljni s številnimi 

trditvami oz. so bolj kritični do razmer, povezanih s turizmom. Več optimizma/Večje zadovoljstvo je zaznati tudi med starejšimi – nad 65 let. 

Grafikon 4: Odgovori anketiranih po starostnih skupinah 
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do 24 let 25-44 45-64 nad 65
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Razlika med aktivnim delom prebivalstva napram mlajšim in starejšim je vidna. To dokazuje tudi grafikon 5 (ki je v grobem le preslikava grafikona 

4), kjer sta združeni kategoriji mlajše ter starejše srednje generacije – ta v največji meri predstavlja aktivno, zaposleno prebivalstvo. Optimizmu 

mladih (študentov, dijakov in učencev) torej sledijo starejši (upokojenci), skupaj pa zaznavno odstopajo od srednje, aktivne – zaposlene 

generacije. (Kategorijo »drugo« smo zaradi zelo skromnega deleža respondentov izpustili.) A hkrati velja opozoriti: skupne ocene se pri vseh 

kategorijah še vedno zdijo relativno nizke (potrebna/zanimiva bi bila primerjava z ostalimi destinacijami), prav tako pa nikakor ne smemo pozabiti 

na neravnovesje vzorca (aktivni predstavljajo skoraj 80 % anketiranih) in tveganj pri interpretaciji/posploševanju, ki izhajajo iz neverjetnostnega 

vzorca. 

Grafikon 5: Odgovori anketiranih po statusu (brez kategorije drugo) 
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zaposleni študenti, dijaki, učenci upokojenci
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Kot zadnjo razliko med podvzorci smo preverili še razmerja povprečij med tistimi, ki so s 

turizmom neposredno povezani – jim turizem (oz. njihovim družinskim članom) pomeni vir 

prihodka, in ostalimi, ki s turizmom nimajo neposredne povezave. Razmerje v številu enot med 

podvzorcema je 20:80. Kot je razvidno z grafikona 6, bistvenih razlik med skupinama ni. 

Tesneje povezani s turizmom pričakovano bolje ocenjujejo možnost sodelovanja pri 

načrtovanju turizma, prav tako obveščenost o razvoju turizma na destinaciji, bolje opažajo 

koristi ter pozitivne učinke, a hkrati višje (torej slabše) ocenjujejo tudi negativne trditve: 

problematiko onesnaževanja, prometa, varnosti. 

Grafikon 6: Odgovori anketiranih glede na ekonomsko povezanost s turizmom 

 

  

1 2 3 4 5

Zadovoljen sem z razvojem turizma v naši destinaciji.

Zadovoljen sem z delom organizacije, ki skrbi za razvoj
turizma v naši destinaciji.

O razvoju turizma v naši destinaciji sem dobro obveščen.

Možnost imam sodelovati pri načrtovanju razvoja turizma.

Pozitivni učinki turizma v naši destinaciji odtehtajo 
negativne.

V visoki sezoni je število obiskovalcev naše destinacije
previsoko in moteče.

Zaradi turizma imamo večjo izbiro storitev (trgovina,
promet, zdravstvo ...).

Turizem omogoča boljše možnosti za preživljanje prostega
časa (prireditve, rekreacija ...).

Turizem v naši destinaciji povzroča slabše zdravstvene
razmere.

Zaradi turizma so se povišali moji življenjski stroški.

Zaradi turizma so se povišale cene nepremičnin.

Turizem v naši destinaciji povzroča prekomerno
onesnaževanje.

Turizem v naši destinaciji povečuje prometne težave.

Zaradi turizma se v naši destinaciji počutim manj varno.

Turizem v naši destinaciji v zadostni meri skrbi za
ohranitev narave in kulture.

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

Opažam, da naša destinacija razvija zeleni turizem.

neposredno povezani s turizmom niso neposredno povezani s turizmom
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Kot zadnje smo v anketi postavili odprto vprašanje »Bi nam v zvezi z vašim (ne)zadovoljstvom 

s turizmom na destinaciji želeli še kaj sporočiti?«; nanj se je odzvalo 119 respondentov (skoraj 

četrtina vseh). Komentirali so različne vsebine, bolj ali manj povezane s turizmom, podali pa 

tudi več predlogov izboljšav. Odgovori so bili (v izvirni obliki) kot priloga 2 dokumentu poslani 

naročniku, tukaj pa podajamo le kratek povzetek. 

V osnovi lahko odgovore razdelimo na kritične (tudi neugledno) in spodbudne, pozitivne, iz 

katerih lahko razberemo dejanske potrebe in priložnosti, ki jih vidijo anketirani. Nanašajo se 

na več področij – od organiziranosti, financ, promocije, ureditve infrastrukture, razvoja 

podeželja itn. 

Več komentarjev se nanaša na precej zapostavljeno in zapuščeno središče mesta, kar je bilo 

še posebej vidno v zadnjih dveh letih. Najbolj drzne ideje (zelo redke) izpostavljajo korenite 

spremembe na glavni ulici (zaprtje za promet ipd.), nadalje pa najdemo predloge o vzpostavitvi 

javnega stranišča, večji aktivnosti TIC-a (kot problematične izpostavljajo nedelje), boljši 

ureditvi kolesarskih in peš območij v mestu, ureditvi tržnice. Veliko anketiranih izpostavlja 

željo/potrebo po več prireditvah, dogajanju; več pohval je bila tozadevno deležna ekipa 

Posavskega muzeja Brežice. 

Komentarji se v zvezi z obmestnim prostorom nanašajo med drugim na ureditve v Vrbini 

(rekreacija, narava, otroci), kolesarske povezave iz mesta proti podeželju oz. pomembnejšim 

krajem (tudi Termam Čatež), slabo podobo »plakatirane« pokrajine, ki nas pripelje v mesto. 

Podeželje se v več primerih čuti prikrajšano napram mestu (izrecno je večkrat izpostavljeno 

Bizeljsko, prav tako kraji na desnem bregu Save), več anketiranih si želi več vključevanja kulture 

(kulturne dediščine) v ponudbo tako podeželja kot mesta. Veliko poudarkov anketirani 

namenjajo tudi naravnim znamenitostim oz. nasploh potencialu, ki ga ponuja narava za razvoj 

rekreacije in turizma – ta je po mnenju anketiranih zelo neizkoriščen, slabo razvit. 

Več komentarjev izpostavlja odnos Brežic in Term Čatež – v različnih kontekstih. Na Terme se 

neposredno nanaša več negativnih komentarjev (urejenost okolice, nepovezovanje), pa tudi 

pozitivnih (zaposlovanje), problematična je fizična (infrastrukturna) povezanost mesta in term. 

Na mestni strani so ključni očitki na organizacijsko strukturo; več predlogov se nanaša na 

promocijo (med njimi izpostavljamo e-vodnik), finančne vire (zagonska sredstva za 

mlade/začetnike v turizmu) in infrastrukturne rešitve (predvsem ceste in kolesarske steze).  
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4 ZAKLJUČEK 

Ob koncu je vredno še enkrat poudariti, da je zadovoljstvo domačinov s turizmom na izbrani 

destinaciji eden ključnih pokazateljev njegove razvojne uspešnosti. Trajnostne oblike turizma 

v prvi vrsti vključujejo pomen lokalnega prebivalstva za turizem; bistveni so njihovo dobro 

počutje, vpetost, možnost odločanja. Tozadevni indikatorji so ključni indikatorji trajnostnega 

turizma. Visoka kakovost življenja domačinov je nepogrešljiv (celo prvi) postulat trajnostnega 

turizma in mora biti tudi sicer ključna prioriteta vseh prizadevanj posameznikov in ustanov, ki 

k temu (lahko) prispevajo. 

Za dosego napredka na področju trajnostnega turizma je zato dobrodošlo redno spremljanje 

zadovoljstva domačinov, komunikacija z njimi tudi sicer (izven anketiranja), redno in 

kakovostno obveščanje in z dejanji ter aktivnostmi tudi ozaveščanje. Pričujoče poročilo o 

zadovoljstvu domačinov s turizmom v občini Brežice je drugo tovrstno poročilo v času, ko je 

občina Brežice (oz. Destinacija Čatež in Brežice) vključena v Zeleno shemo slovenskega turizma 

(prvo anketiranje je sicer potekalo še v času priključevanja). Predstavlja bistveno nadgradnjo 

prvega poročila, hkrati pa postavlja tudi smernice in standard za nadaljnje delo na tem 

področju. Kakovostni podatki so ključni za razumevanje javnega mnenja in posledično prave 

odločitve pri strateškem upravljanju s panogo, kot je turizem. Na primeru številnih dobrih 

praks je prav tako preverjeno, da trajnostni koncepti zvišujejo kakovost bivanja in zadovoljstvo 

ljudi, zato so te vsebine strateškega pomena (tudi za občino/Občino Brežice). 

Rezultati o zadovoljstvu domačinov z različnimi vidiki turizma v občini Brežice potrebujejo v 

prvi vrsti primerjavo z ostalimi destinacijami po Sloveniji (ali širše), da bi lahko naredili prave 

zaključke o stopnji zadovoljstva. Ocene, več ali manj precej zgoščene okoli srednje, 

neopredeljene vrednosti (ki bi jo lahko prevedli kot niti zadovoljen niti nezadovoljen), 

predstavljajo približno objektivno sliko trenutnega stanja zadovoljstva. V komentarjih 

anketirancev lahko prepoznamo že desetletja ponavljajoče se koncepte, ki predvsem zadevajo 

odnos brežiškega in čateškega turizma. A hkrati je jasno, da je od srednjih do visokih ocen še 

veliko prostora in – dela. Napredek pa je mogoč le po skrbno premišljeni/zamišljeni poti. 

V poročilu smo poleg osnovnih analiz pripravili še pregled zadovoljstva s turizmom po različnih 

demografsko-ekonomskih kategorijah, kjer se je – kot zanimivost – izkazalo zaznavno višje 

zadovoljstvo mladih, pa tudi starih (torej obeh skrajnih starostnih kategorij), pri praktično vseh 

segmentih zadovoljstva. Rezultat bi lahko podprli tudi s kakšno izmed socioloških teorij. Drugih 

izrazito zaznavnih razlik nismo opazili. 

V zaključku še enkrat predlagamo resen premislek o strateškem in kakovostnem delu na 

področju razvoja trajnostnega in odgovornega turizma v občini Brežice; del tega so med 

drugim tudi takšne in podobne raziskave. 
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Priloga 1: Anketa o zadovoljstvu domačinov s turizmom na destinaciji Čatež in Brežice 

 

Nagovor 

Dragi prebivalke in prebivalci občine Brežice, 

naša občina že desetletja velja za eno izmed najbolj turističnih v Sloveniji. Ker turizem 

neposredno ali posredno vpliva tudi na naša življenja, vas vabimo k izpolnjevanju kratke, 

anonimne ankete, s katero želimo preveriti vaše zadovoljstvo s turizmom v občini oz. na naši 

destinaciji. 

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vaše odzive, ki nam bodo v veliko pomoč pri nadaljnjem 

delu. 

 

Občina Brežice in ZPTM Brežice v sodelovanju s Fakulteto za turizem UM 

 

Podatki o anketirancu  

Spol 

- moški 

- ženski 

Starost 

- do 24 let 

- 25 - 44 let 

- 45 - 64 let 

- 65 let ali več 

Status 

- zaposlen 

- študent, dijak, učenec 

- upokojenec 

- drugo: 

Ali vam oz. komu od vaših družinskih članov turistična dejavnost predstavlja neposredni 

vir dohodkov (zaposlitev, študentsko delo, dodatni zaslužek z oddajanjem sob, prodajo 

domačih izdelkov ...) ? 

- da 

- ne 
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Zadovoljstvo s turizmom v destinaciji  

 

Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je 1 = sploh se ne strinjam, 2 = ne 

strinjam se, 3 = niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 = strinjam se, 5 = zelo se strinjam. 

 

 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z razvojem turizma v naši destinaciji.      

Zadovoljen sem z delom organizacije, ki skrbi za razvoj 

turizma v naši destinaciji. 

     

O razvoju turizma v naši destinaciji sem dobro obveščen.      

Možnost imam sodelovati pri načrtovanju razvoja turizma.      

Pozitivni učinki turizma v naši destinaciji odtehtajo negativne.      

V visoki sezoni je število obiskovalcev naše destinacije 

previsoko in moteče. 

     

Zaradi turizma imamo večjo izbiro storitev (trgovina, promet, 

zdravstvo ...). 

     

Turizem omogoča boljše možnosti za preživljanje prostega časa 

(prireditve, rekreacija ...).  

     

Turizem v naši destinaciji povzroča slabše zdravstvene 

razmere. 

     

Zaradi turizma so se povišali moji življenjski stroški.       

Zaradi turizma so se povišale cene nepremičnin.      

Turizem v naši destinaciji povzroča prekomerno 

onesnaževanje. 

     

Turizem v naši destinaciji povečuje prometne težave.      

Zaradi turizma se v naši destinaciji počutim manj varno.      

Turizem v naši destinaciji v zadostni meri skrbi za ohranitev 

narave in kulture. 

     

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

koristi. 

     

Opažam, da naša destinacija razvija zeleni turizem.       

 

Dodatno vprašanje 

Bi nam v zvezi z vašim (ne)zadovoljstvom s turizmom na destinaciji želeli še kaj sporočiti? 

 

Zaključek 

Najlepše se vam zahvaljujemo za vaš čas in izpolnjeno anketo. O rezultatih bomo v 

pomladnih mesecih poročali na naših komunikacijskih kanalih. 

Vabljeni, da nas obiščete. 
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Priloga 2: Odgovori na odprto/dodatno vprašanje o (ne)zadovoljstvu s turizmom na 

destinaciji 

turizem je prihodnost, sploh Občine Brežice, saj nam je dano veliko turističnih in zgodovinskih dobrin, 
katere se le delno izkoristijo, tukaj igrajo Terme Čatež grdo igro, saj zaprejo svoje turiste vglavnem v 
Terme same, ne dela se dovolj na sprostitvi posameznikov v kraju, kateri bi imeli zagotovo tudi kaj 
ponuditi, prometna ureditev v mestu samem je popolnoma zgrešena, saj parkomati odganjajo tako 
domačine kot turiste, ..... veliko tega je potrebno še postoriti na prepoznavnosti brežiškega podeželja 
in atrakcij od vinogradniškega življenja, do kulturne dediščine, vsekakor bi Občina morala pristopiti in 
imeti nek sklad v proračunu za pomoč tako malim obrtnikom v Brežicah samih, kot pomoč za razvoj 
ljudi na podeželju, kapacitete pa so in to lahko rečemo velike, le pravilni pristop tako posameznika kot 
skupnosti in se lahko zadeve premaknejo na veliko višji nivo 

ZPTM preveč poudarja Čateške toplice, tako tudi nov slogan Discover Čatež in Brežice. Brežice so 
namreč veliko več kot Čateške toplice. Sploh ko se sprehodite po njihovi okolici in opazite neurejenost, 
recimo zaraščena okolica okoli njihovega jezera, neurejeno jezero, dostopi.  Žal se občina kot takšna s 
tem ne bi smela identificirati. Brežice so lahko primer butičnega turizma in ne masovnega, kar toplice 
so. 

Ponuditi je potrebno organizirane izlete. Sightseeing turizem (dvonadstropni avtobus) po celi občini, 
tako kot to imajo v večjih mestih po svetu. Potrebni je večji izkoristek brežiškega morja za turizem, 
večje možnosti ogleda sakralnih objektov in   gradov. Zaenkrat pa imam pohvale glede turizma in 
samo tako naprej! 

Zaposleni prek strank in vez delajo na delovna mesta za destinacijski menagment. Ne pricakujem nic 
posebnega dokler vlada nepotizem v vse javne institucije. 

Nehajte kopirat neuporabne prakse od drugod. Lesena zverižena srca pač ne bodo naredila 
turističnega preboja. 

Potreben bi bil kakšen adrenalinski park, igrala ali produkti za otroke. 

Večje turistično razvijanje in sodelovanje z lokalnimi ponudniki storitev in nastanitvenih kapacitet, bolj 
atraktivna tržnica 

Rabimo več turističnih vsebin, namenjenih tako turistom kot občanom. Preslabo izrabljamo bližino 
avtoceste in meje s Hrvaško ( veliko število potnikov, ki se vozijo mimo, milijonski Zagreb pred vrati...). 
Razen Term Čatež premalo pozornosti posvečamo objektom in naravnim znamenitostim, ki bi jih 
turisti poistovetili s krajem. (primeri dobre prakse: otoček na Bledu, Expano Murska Sobota ....Se pa 
stanje iz leta v leto izboljšuje. 

Mogoče bi bilo potrebno razmisliti ali pa vstopiti v stik z državo in urediti ceste v občini, ki vodijo do 
ponudnikov turističnih storitev, tudi do manjših, ki so na drugi strani Save. 

Moti me prostorski razvoj mesta brez prave vizije - stanovanjska naselja se umesvajo tik ob avtocesto 
(kje ste ze kaj takega videli?), industrija pa raztresena po celem mestu, med stanovanjskimi enotami. 

Nekatere stvari preveč komplicirate.  Pri obnovi cest,parkirišč,.....je vse šlampasto narejeno,ko da z 
lopatam ravnajo asfalt(npr.cesta od Brežiškega grada do Lukeža in še in še.Pa tudi po drugih krajih 
naše občine.  Vse to vpliva na turizem. 

Organizacija vam ni najboljša stran. Vse narjeno samo na papirju,realizacija pa nula. 

Razen term Čatež turizma v občini praktično ni. 

Več kulturne ponudbe - festivali vseh vrst, galerijske kapacitete, vključitev lokalnih umetnikov v 
ponudbo 

Pozdravljeni.  Mogoče kakšen vodnik za turiste za aktivnosti pri nas in vse kontakte na enem mestu, 
vključno z informacijami o cenah, času obratovanja, kontaktne osebe itn... seveda v elektronski obliki. 

Postali smo spalno naseje brez perspektive, kvaliteta življenja je na ničli, turizem pa je tako samo 
izkoriščanje domačinov in poceni delovne sile.  Ljudje ki živimo tu potrebujemo še kaj več !!! Potrben 
je razmislek o naši in bodočnosti naših otrok!  Potrebujemo še kaj drugega 
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Pohvalno za razvoj urejenih kolesarskih poti. Upam, da se kolesarska pot poveže še z drugimi 
občinami in naredi lepa kolesarska pot.   Rad bi dal predlog še za povečanje športnega turizma v 
občini, vendar bi za to temo se bilo bolje obrniti na razoj športa in s tem posledično športnega 
turizma. Menim da imamo v posavju dobre pogoje za razvoj letega, vendar premalo večjih športnih 
dogodkov oziroma športnih klubov, ki bi lahko to vejo turizma še okrepili 

Več možnosti zaposlitve študentom domačinom v turističnih institucijah, saj bodo tako lahko bistveno 
prispevali znanje, ki ga pridobijo na fakulteti. Redno spremljam razpise in nikoli še nisem zasledila 
razpisa, ki bi prednostno o mogočal zaposlitev diplomantom/magistrom turistologije. 

Delal sem v turizmu vec kot 10 let preko studentskega servisa v Termah Catez in upam, da bo tudi za 
naslednje generacije in nase otroke moznost dela v turizmu v nasi obcini v prihodnje. 

TIC v mestu bi moral biti odprt vse dni, tudi nedelje, vsaj poleti. Tam bi moralo delati prijazno osebje, 
ki kaj zna povedati o kraju. Sedaj je žal prevečkrat drugače. Več zadev tudi v slovenščini, npr. tablica I 

♡ Brežice, naj bo še Jaz ♡...Ob vstopu v mesto (pri restavraciji Štefanič) transparent Welcome to 
Brežice, zelo moteče, zakaj ni tudi Dobrodošli? Zakaj se pozablja na domačega turista? 

Kako bo turizem na bizeljskem, ko pa je v nedeljo vse zaprto, tudi gostilne.. 

Občina, ki je po številu nočitev na 6.oz. 7.mestu v državi ? Katastrofa! Prireditve na prostem? 
Promenada, delavnice za otroke, ulične predstave, koncerti...vse to je v vseh resnih turističnih krajih 
potekalo. V Brežicah mrk! Izgovor na izgovor... Edina svetla točka je še ekipa iz Posavskega muzeja, ki 
se še trudi in izpelje svoj program...ZPTM BREŽICE? Ekipi zmanjkuje zagona...ne vem kaj je 
razlog....nepremerljivo, če se ozremo nazaj.  Ni skupne promocije (vse informacije bi morale biti 
dostopne na enem mestu-platformi).    Mestno jedro je mrtvo.... Občina enostavno nima vizije! 
Grozljivo...če se še enkrat ozrem na ekipo v kateri se nahaja občina( po številu nočitev). 

Poenostaviti je potrebno administracijo za postavitev obvestilnih tabel v zvezi lokalnih turističnih 
destinacij 

Na Bizeljskem bi rabili  pločnike, in kolesarske steze, tako kot jih imajo drugot 

Pogrešam vabila invključevanje kulturnih in turističnih društev v turistično ponudbo. 

Model sodelovanja med lokalno skupnostjo in turističnimi subjekti je v tujini dodela, tako, da ni 
potrebno izmišljati tople vode, potrebno je le dobro opazovati in pa seveda DELATI. 

boljša organiziranost in približati naše zgodovinske vrednote turistom.Zelo otganizirani v našem 
brežiškem gradu-njim vsa pohvala.Želim uspešno! 

Vec razvoja v centru mesta, vec sodelovanja med organizacijami in ponudniki, kvalitetnejsi kader 

Tako bo kot bo Vizjak odlocil,zato je debata v marsičemu brezpredmetna. 

Proglašamo se za turistično občino. Da bi to bila. bi bilo treba še marsikaj postoriti. Nekaj pogledov 
samo na zunanji videz občine.   Že prihod v občino in mesto nas zgrozi ob pogledu na neurejene, 
preštevilne, nepregledne   in zapuščene  oglasne panoje  in obcestne bankine. Velik del starega 
mestnega jedra je zapuščen . Samo napisi: zaprto, oddam v najem.... Od občinske zgradbe do Gradu , 
mesto duhov. Ali ni mogoče lastnike izložb poklicati k odpravi tega nereda!  Novoletna okrasitev 
našega mesta nas je pričakala  z drevesci okičenimi z plastiko.( baje je to bila okrasitev z recikliranimi 
izdelki!). Nekatere  naše vasi so bile prave novoletne pravljice ( Čatež, Pišece, Cerklje. ). Ni 
najpomembnejše  za razvoj turizma kar je zapisano. Daje pa prvi vtis in ta je zelo pomemben, 

potrebno je več promocije, več urejenih naravnih destinacij - peš poti, pohodnih poti, športnih 
kotičkov, varno kolesarstvo, urejeno in čisto okolje v vseh kotičkih mesta in okoliša, klopi, zasaditve... 

Motijo me konjske fige na cestah in pešpoteh Cateža, Sv.Vida ter nasipa. 

Še več prireditev in turistov 

Vse je zelo centralizirano na Čateške in Brežice. Prav tako se ne strinjam z določenimi pobudami, ki 
želijo v Brežice preseliti tradicionalne dogodke drugih krajevnih skupnosti. 

pomanjkanje javnih wcjev  Nedelujoce restavracije ob nedeljah  Premalo igrisc ob turisticno zanimivih 
lokacijah  Nedostopnost Tica ob turisticno zanimivih dnevih/ urah 
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potrebno se je bolj povezati med sabo z raznimi info., storitvami… manjka neka baza za hitre 
informacije 

-večja angažiranost strokovnih delavcev in zavoda za turizem  -več koristnih dejavnosti in terenskega 
dela oseb ,ki so za to zadolžene   -večja promocija ponudnikov 

Bil bi že skrajni čas, da ob cesti brežice-podčetrtek in seveda na odcepu za grad Bizeljsko postavite 
smerne, obveščevalne table za grad Bizeljsko in poiskusili pridobiti sredstva za njegovo obnovo 

Turizem? Turisti nimajo niti kvalitetno jesti kje. Promocija? 

Turizem v obcini Brezice he vice tako kot obcinaki delavci, ki turizem razvijajo. Ce je obcina Brezice 
najbolj turisticna obcina v Sloveniji se lahko slovenskega turizma sramujemo. 

Več bo treba vložit truda in energije pri promociji turizma. V termah Čatež pa več energije vložit v 
čistočo in prenovo kopališča in vse druge infrastrukture. 

Moti me, da je v sezoni center mesta CPB odprt za promet. Lahk bi razmislili tudi o izgradnji parkirišč 
v Vrbini in bi se celoten center mesta spremenilo v peš cono in prijeten turistični del mesta. 

Nimamo kulturnih, glasbenih ali kaksnih drugih dogodkov. Manjka stvari za mlade druzine,  za 
otroke, mladino. 

V čatežkih toplicah je čez poletje 10 000 ljudi dnevni. Na Krko pa jih pride veslat, čoln ali dva dnevno. 
To za mene ni turizem... Tukaj je še kar nekaj za naredit... 

Imamo premalo kapacitet za druženje večjih skupin 

Cim vec dejavnosti za otroke. 

Veseli me, da bo na Vodovodnem stolpu razgledna točka. Menim, da glede na občasno trdovratno 
meglo ne bi bila odveč še ena razgledna točka nekje v Čatežu, kjer bi bil možen razgled (pogled iznad 
megle) proti Brežicam jezu, HE in širše (v stilu Vinariuma - Lendava). 

za turistično mesto absolutno neprimerno prekomerno plakatiranje na kmetijskih in urbanih 
površinah 

Prevelik Je zasebni interes in koristi, obcani in obcina imajo od tega bore malo 

Premalo sodelovanje med ticem in zavodom in ponudniki, zaposleni sploh niso obveščeni, kaj nudi 
kateri ponudnik... Še ne vedo, kje so, reklamirajo vedno ene in iste(Discover Brežice) 

Vseeno potrebno več obveščenosti, več vključevanja lokalnega prebivalstva, seveda kdor želi, več 
turistov iz Čateških toplic napotiti v okoliš in ne jih samo zadrževat  znotraj toplic....lepše bo in vsi 
bomo imeli kaj od turizma, če ne bo \"favšije\". Lp 

Bemu mast in klincev nezakonit in neustaven PCT za vsak DREK, raje uredite oglede in ostale 
zanimivosti brez tega, sploh če so na prostem! 

Da, dodala bi nezadovoljstvo in sicer na pločnik na Bizeljski cesti v Brežicah. Kdo se je spomnil, da je 
pločnik, ki je namenjen pešcem hkrati tudi kolesarska steza. Res ne vem, kateri brihtnež je projektiral 
takšen načrt. Namreč zelo nevarno je hoditi po takem pločniku,  po katerem švigajo kolesarji in ti 
venomer cinglajo z zvonci, da se jim umakneš, kot da je pločnik namenjen samo njim. Resnično je 
grozno. 

Turizem niso samo toplice in mesto Brežice. 

Čim več vključevanja lokalne ponudbe, pozivov k sodelovanju. 

Omogočiti širši javnosti oz. prebivalcem občine da lahko se lahko s turizmom preživljajo ne le 
izbranim. 

Nikdar ne smemo biti popolnoma zadovoljni, ampak stremeti še boljšemu. 

Večji ponudniki turističnih storitev, kot npr Trrme čatež,  bi se lahko povezali z lokalnimi ponudniki, 
pridelovalci hrane in pijače, gostinci, obrtniki, šporrnimi trenerji in raznimi športnimi vidniki, ter tako 
omogočili razvoj razlicnih vrst turizma in povezanost/prepoznavnost naše občine mmed drudimi z 
drugimi v Sloveniji. 

Brez strategije, načrta., stihijsko. Razmetavanje denarja za mega projekte, za katere bi lahko pridobili 
razne evropska sredstva. 
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Potrebna bo večja fleksibilnost glede reklamiranja, obveščanja turistov o turističnih destinacijah 

Več vlaganja v razvoj turizma 

Vključitev mladih v programe, da se ozavešča našo lepoto Kraja. Stik z osnovno šolo in več 
informiranja o možnosti zaposlitve. Možnost, da vodijo tudi sami po Brežicah ob mentorjih. 

Glede na investicije in drzavne vzpodbude je majhen razvoj ter  premjahna dodana vrednost v tej 
pankgi,place na minimalcu ter velikokrat tudi pod minimalcem.Opaza se trend zaposlovanja prek 
kadrovskih agencij. 

Nazaj brezice moje mesto in več javnega razpisa za storitve.zdqj Ima delež posla večina SDS 
pomladka 

Več povezovanja med ponudniki, skupen pristop k trženju, graditi na boljši prepoznavnosti in že 
izdelanih paketnih storitvah. Promocija lokalnih zadev tudi lokalno.. 

Želeli bi si večje investicije v že obstoječe turistične objekte, npr muzej brežice ki propada in nima 
sdekvatnih prostorov, čateške toplice ki so senca nekdanjega sjaja. Pohvale za ureditev vodovodnega 
stolpa toda kaj se dogaja z kajakaškim centrom? 

Čateške Toplice bi lahko bolj sodelovale z lokalno skupnostjo. 

Bilo bi dobro oživiti staro  mestno jedro Brežic.  Morda ima Fakulteta za turizem, ki se s svojimi 
prostori nahaja v mestnem jedru,   že kakšne ideje ali predloge, morda tudi že načrte?! 

Potrudite se, da bo pri nas turizem brez nezakonitega preverjanja ljudi, tudi ostalih, ki nismo turisti! 
Vrnite nam svobodo, pa ne s pogojevanjem cepljenja in podobnih neumnosti kot je PCT!!!!!!!!!!!!!!! 

Več prireditev 

Lepo bi bilo, če bi izkoristili potencial na \`Brežiškem morju\` in postavili več klopc, zasadili drevesa, da 
se bo tudi poleti prijetno sprehajati, odprli sezonski lokal, podoben Tochki in z nasipa umaknili 
\`kamperje\`. Prav tako bi lahko vsaj čez vikend oživili mestno jedro s stojnicami lokalnih 
ustvarjalcev/ponudnikov. Tudi ponudba za otroke je bolj uboga, manjka večja površina z igrali. 

Še več dela na razvoju turizma in ureditev kolesarske poti parka za otroke v povezavi z adrenalinom 
Park za odrasle za izvajanje sproscanja joga meditacija in po moznosti kaka proga za tek 

Več \"zelenega\" turizma tudi za domace prebivalce, vse premalo smo obveščeni, kam naj gremo, 
govorim za tiste ki smo priseljeni in okolja ne poznamo tako zelo dobro, dobrodošla bi bila kakšna 
povezava za označene in urejene poti po hribovju. Lepa a ne povdarjena narava, peš poti, ki jih ni moč 
najti zapisanih nikjer. Žalosti me opevanje Čateških toplic, a ko se tja podaš na sprehod, človeka vse 
mine, ob pogledu na strašno neurejeno okolico, zanemarjeno jezerce s hiškami, polomljene klopice, 
res žalostni pogled. Veste, malenkosti štejejo, in te so najpomembnejše za lepo doživetje, ne le bazeni 
polni vode... vsaj zame ima to res veliko težo. Z malo stroška se da tu narediti veliko!!   Pohvalila bi 
urejanje otroških igrišč po vaseh, kolesarske poti, tu morda res manjka pločnik povezava Dobova - 
Brezice za pešce.  Vse pohvale za t.i. festivale in poletne dogodke, vemo da jih je zaradi corone malo, 
a vseeno v pretekllsti jih je bilo nekaj. Čudovite so delavnice in dogodki za otroke.  Srečno in uslešno 
delo vam želim! 

Dokler se s kolesom ne da zapeljat varno okrog Brežic in dokler mora turist iz Čateških do Brežic po 
tako prometno nevarni poti, ne govorite o turizmu, sploh pa ne o zelenem.  Dokler čez celo poletje ni 
enega koncerta ali kulturne priteditve ne bo turizma.  Med božičnimi prazniki je bil stari del mesta, 
ulica duhov. 

Premalo je sodelovanja z lokalnimi ponudniki in to ze 30 let je enako.   Poglejte si primerjavo 
Podcetrtek, Olimje, itd. Mocna skupna povezava. 

Ni zadostne podpore majhnim, lokalnim ponudnikom turističnih storitev, ne delate na povezovanju 
ponudnikov in njihove ponudbe, premalo promocije, primanjkuje finančnih vzpodbud za tiste, ki bi 
radi pričeli s turistično dejavnostjo, financira se le obstoječe 

Začnite ustvarjati vsebino za turiste in domačine. Čateške niso Brežice in je neverjetno da občina nima 
nobene korist od nobenega turista. 

Terme Čatež  premalo vključujejo okoliške turistične ponudnike 
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Turizem se v naši občini lepo razvija ampak na zelo počasen način. Tako, kadar nekaj ustvarimo smo 
že zaostali.  Živimo kot v nekem balončku. Rabimo veliko več energije in motivacije ter borbe, da bi 
povzdignili nivo turizma v  naši prečudoviti občini Brežice.  Podarjena nam je prelepa narava, gradovi, 
vinogradništvo, pohodništvo, kolesarstvo... samo rabimo še stopit skupaj in nekaj okrenit. DANES - NE 
JUTRI! 

Kar tako naprej 

Žalostno, da občina s takim tur. potencialom, naravnimi bogatsvi tega niti malo ne izkoristi. Občina je 
ze nekaj casa glede tega na mrtvi točki. Redki posamezniki pa so odvisni predvsem od svoje volje, ki jo 
vlagajo v razvoj, tur.privalcnost... 

V Brežicah smo ze dolgo v vrhu po prenočitvah( toplice) občina se razglaša za turistično že od 
osamosvojitve,nekega velikega efekta pa še ni opaziti( Podčetrtek) 

Želel bi več manjših dogodkov, kot so bili pred korono. 

Se trudijo na turizmu 

Četezke so potrebne obnove ? 

Več povezave z lokalnim okoljem 

Več prireditev in delavnic za mlade na temo turizma 

Terme Čatež ne dajejo nobene koristi lokalcem 

Bi zamenjat bi morali vodstvo v krajevni skupnosti ,ki je zadolžena za razvoj turizma. Lep pozdrav 

Treba bi bilo še več narediti na področju promocije turizma in turističnih subjektov, kajti turizem niso 
samo Terme Čatež in Terme Paradiso. Občina Brežice ima ogromno naravnih danosti, zato bi bilo 
treba to maksimalno izkoristiti, saj bi s tem zagotovo privabili še veliko novih turistov, ki morda danes 
sploh še ne poznajo brežiške občine. 

Potrebno je zagotoviti optični internet za vse dele občine Brežice. Potrebno je pospešeno nadaljevati z 
gradnjo kolesarskih poti. 

Turizem bi se moral razvijati bolj trajnostno in strateško ter bolj v povezavi z domačim prebivalstvom. 
Na primer na Bledu imajo domačini popust na kopanje, na obisk gradu, smučišča...  Ter zagovtoviti bi 
se morala delovna mesta prednostno za domačine, zagotovljena izobraževanja, plačilo pa redno in 
pošteno.  Turizem se ne bi smel zapirati na svoji ožji lokaciji kot se to dogaja v Čateških.  Pri razvoju 
turizma naj se ne pozabi na naravno in kulturno krajino, ampak se turizem prilagodi temu. 

Z razvojem turizma in gospodarstva bomo razvitejši tudi na ostalih področjih, ter s tem pocečali BDP. 

Da bi mogoce dali vec poudarka na turizem v mestu toliko je drustev v brezicah katera se bi kahko 
tedensko predstavljala na stojnicah v mestu ne v Čateškah in ta predstavitev naj im program pa 
kaksno harmoniku in degustacijo ce drustvo tega ne pripravi pa se jim zmanjsa dotok denarja 

Prebivalci bi morali biti seznanjeni s strategijo in nacrti investicij v turisticno ponudbo in infrastrukturo 
vnaprej. Tako pa je nacrtovanje na daljsi rok skupaj z informacijami dostopno le ozjemu krogu 
odlocevalcev in ze sicersnjih ponudnikov. 

Polno (preveč) projektov, ki so sami sebi namen in nimajo nobene dodane vrednosti. Izvajajo se le, da 
lahko povezani opravicujejo svojo zaposlitev. 

Veliko več morate vlagati v ljudi in izobraževanje nasploh. Turizem 21.stoletja je turizem za 
posameznika in ne več amorfno maso enodnevnih pasantov. Kar se na brežiškem še kar prepogosto 
dogaja. Potrebujete. Eliko bolj inovativen pristop, vpeljavo novih tehnologij, ter novih času primernih 
turističnih produktov. Niti to kar se iztr] I, v vseh ozirih, od turizma danes, bo že srednjeročno umrlo. 

Lokalna skupnost in občani moramo poskrbeti, za boljšo urejenost, čistočo mesta, da je manj 
pločevink in ostalih smeti maj ob cestišču in javnih površinah naše Brežice . Priporočam oglejte si kako 
so drugi kraji urejeni. 

Turizem v naši občini je dobro razvit, lahko bi malo bolje izkoristili naravne lepote naše občine v 
namene turizma. 
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Verjamem, da imamo v Brežicah dovolj pestro ponudbo trgovin, turizem pa ima še veliko priložnosti, v 
gradu se stvari res čudovito premikajo, pestra ponudba vsega, ostalo pa malo spi, Vrbina je raj 
številnim rekreativcem ... tu bi se dalo zasnovati vizijo in jo v nekem dolgoročnem planu mic po mic 
realizirati.... Ko obiščeš mesta po svetu, povežejo posamezne mestne točke z zgodbami, degustacijo, 
doživetjem. Vsaj poleti bi se kaj takega lahko pripravilo in tržilo.  Pogrešam celovit pristop v Posavju. 
Npr. Če gledaš Brda so vse bistvene destinacije, dejavnosti, degustacije, dogodki zbrani na kupu. Ne 
rabiš brskat za vsako stvar posebej. Dobro, pregledno, jasno. 

V strategijo turizma bi bilo potrebno vključiti več športnega turizma in tudi organizaciji športnih 
prireditev na višjih ravneh. 

Super bi bilo, če bi razvoj potekal bolj enakomerno po vseh delih občine. 

premalo poznam in premalo koristim delovanje, da bi lahko  komentirala . Naj kar nadaljujejo, pa se 
bomo tudi priključili ali pa koristili dejavnosti. 

vec prireditev, paketov izletov v okolico za obiskovalce, kolesarske poti, bolj enotno delovanje med 
ponudniki, vec kulinaricne ponudbe 

Predvsem, želja da bi se mogoče kot občina manje centralizirali na Terme Čatež in več v mesto 
Brežice. Nudili več dejavnosti za početi v njem in poskusiti razviti javni prevoz v smer, da ni potrebno 
vsaki osebi \"nunjo\" imeti lastnega avtomobila da pirde kamor potrebuje ali želi iti. 

LAHKO BI  BIL TURIZEM PRI NAS  VELIKO BOLJ RAZVIT, KER IMAMO PRAV LEPE MOŽNOSTI ZA TO, LE 
IZKORISTITI BI JIH BILO POTREBNO.  ČATEŠKE TOPLICE BI LAHKO BILE BOLJ POVEZANE V OBČINI, A 
ŽAL VEMO KAKO IN KDO Z NJIMI UPRAVLJA. VELIKO SE BO POTREBNO ŠE POTRUDITI TUDI Z 
UREDITVIJO KRAJA (NA VHODU V CENTER MESTA BREŽICE RUŠEVINE). SAJ SE JE NEKAJ NAREDILO IN 
SE TUDI DELA, A ŠE VELIKO BO POTREBNO POSTORITI. 

Še močneje naprej! 

Danes več ne. Ko sem ustvarjala projekte ni bilo posluha. 

Večji posluh občine 

Pomanjkanje kolesarskih stez se po drugih KS,  Boljše označene znamenitosti po posameznih vaseh 

Premalo naredimo za vključitev malih ponudnikov. Primer: na cesti je tabla \"bizeljska vinska cesta\". 
S tem podatkom ne vem, kaj početi, ker me ne vodi nikamor, nimam nobenih smernic in navodil za 
pot, kam naj grem. Če to vnesem v googla, ne dobim rezultatov. Če bi bila na tabli še QR koda, ki bi 
mi dala možnost povezave s posamezno vinsko kletjo, s posameznimi ponudniki storitev, vsaj z naslovi 
vinskih kleti, v tem primeru bi lahko bil turistični potrošnik. Pritožujemo se, da turisti premalo trošijo; 
morda je to zato, ker jim ne znamo ponuditi, kaj imamo. 

Turizem na krajski strani občine Brežice je v nekaterih segmentih zelo zanemarjen. Niti se ne da 
nobene pozornosti na bolj znane osebnosti s tega prostora. Se res ves turizem ustavi pri sv Vidu, 
Čateških toplicah in gradu Mokrice? 

Ukinitev banke in Poste v manjsih mestih JE KRIMINALNO DEJANJE.  T o se ne bi smelo dogoditi 

Vec dogajanja 

Turizem v občini Brežice niso samo Terme Čatež, vlagat je potrebno v ponudbo, kjer sodijo tudi javna 
stranišča, manjši kraji. 

Vlaganja. Kolesarska Čatež Bizeljsko. 

Ljudje, ki se ukvarjajo s turizmom, premalo poznajo našo občino. Marsikaj bi se lahko uredilo v dobro 
turizma z majhnimi stroški. 

Nosilci razvoja na podeželju v Občini Brežice so Turistična društva s prostovoljnimi aktivnostmi članov 
društev. 

Nikdar ne smemo biti zadovoljni, ampak stremeti še boljši ponudbi in urejenosti mesta in podeželja. 

 


