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POVZETEK ANALIZE ANKET 
 

V spodnjem povzetku je na kratko zajeta analiza anket prebivalcev 8. vasi krajinskega parka Lahinja 
(Knežina, Belčji Vrh, Mala Lahinja, Pusti Gradec, Šipek, Črešnjevec, Veliki Nerajec, Mali Nerajec). Večina 
prebivalcev je z delom upravljavca RIC Bela krajina zelo zadovoljnih ali zadovoljnih, zelo majhen 
odstotek je tistih, ki ne kažejo zadovoljstva. Izredno malo vprašanih pa je z delom nezadovoljnih.  
 
Večina ljudi je z življenjem v parku zadovoljna. Prav tako so v veliki večini zadovoljni z kakovostjo 
naravnega okolja ter z odnosom v skupnosti oz. z vključenosti v le to.  
 
Pri vključenosti v načrtovanje dela in izvedbo dela v KPL, je 2/3 vprašanih zadovoljnih ali zelo 
zadovoljnih. Slaba tretjina se ni opredelila, med tem, ko 10% vprašanih meni, da so vključeni premalo 
in so nezadovoljni. Vsekakor je potrebno najti vzroke za nezadovoljstvo.    
 
Dve tretjini vprašanih meni, da je stanje v KPL boljše kot pred desetimi leti. Majhen odstotek vprašanih 
pa meni, da je stanje slabše.  
 
Skoraj 83% vprašanih je z upravljavcem zadovoljnih ali zelo zadovoljnih.  Manimo, da statistika govori 
v prid temu, da upravljavec svoje delo izvaja dobro ali vsaj zadovoljivo.  
 
Pri vprašanjih povezanih s pitno vodo, kanalizacijo in stanjem cest, ravnanjem z odpadki in urejenostjo 
javnega potniškega prometa, so odgovori ponekod malo presenetljivi. Na splošno so anketiranci kar 
zadovoljni s preskrbo s pitno vodo. Kar se tiče kanalizacije pa je odstotek odgovorov porazdeljen 
enakovredno. Verjetno to sovpada s tem, da nekatere vasi nimajo še popolnoma urejene kanalizacije. 
Je pa na državni ravni zakon, ki nalaga, da se morajo do leta 2023 vsa gospodinjstva opremiti z malimi 
čistilnimi napravami. 
 
Ravnanje z odpadki je na splošno ocenjeno kot dobro. Zelo majhen del je namreč tistih, ki so 
nezadovoljni.  
 
Pri stanju lokalnih cest je nezadovoljstvo izrazilo 15% anketirancev. Med tem, ko je skoraj polovica 
anketiranih s cestami zadovoljna, to je precej presenetljivo saj lokalne ceste resnično niso v najboljšem 
stanju.  
 
2/3 vprašanih je s stanjem državnih cest zadovoljno. Nezadovoljnih je le 20% vprašanih, kar je precej 
nižji odstotek kot bi bilo pričakovati.  
 
Ureditev avtobusnih postajališč je ocenjena kot precej slaba. Samo 20% vprašanih je zadovoljnih z 
urejenostjo avtobusnih postaj. To verjetno sovpada tudi s tem, da je javni promet na tem področju 
urejen slabo. Prav tako pa s tem, da je nekaj avtobusnih postajališč obljubljenih že kar nekaj let pa se 
gradnja le teh še ni pričela.  
 
Internetna povezava v parku je ocenjena na izredno visoki ravni, to sovpada s tem, da so skoraj vse vasi 
opremljene z optiko. Internetne povezave prav nihče ne ocenjuje kot slabo ali zelo slabo.  
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Urejenost naravnih znamenitosti in razvoj infrastrukture, skoraj nihče ne ocenjuje kot slabo. Zagotovo 
je to povezano z tem, da je park zadnjih pet let veliko bolje organiziran tudi na tem področju.  
 
Tudi pri razvoju infrastrukture, gre za velik odstotek tistih, ki so zadovoljni. Verjetno je to povezano s 
tem, ker so nekatera območja v parku infrastrukturno »nezanimiva«. Ali tudi zaradi tega, ker ZRSVN, 
ne dopušča takih posegov. 
 
V anketi smo preverili kako natančno prebivalstvo pozna projekte, ki so bili izvedeni v zadnjih letih. 
Večino projektov, ki so starejšega datuma in segajo v devetdeseta leta prebivalstvo ne pozna, razen 
vzpostavitve info centra v Velikem Nerajcu leta 1996. Prav tako je nekoliko presenetljivo, da 
prebivalstvo večinoma ni seznanjeno z geološkimi, hidrogeološkimi in geotermalnimi raziskavami na 
območju krajinskega parka, kljub temu, da je dobro znano, da so v Krajinskem parku Lahinja potekale 
tovrstne raziskave.   
 
Projekti mlajše narave so poznani nekoliko bolje. Razvidno je, da je postavljeni podest v Nerajskih lugih 
izredno prepoznaven. Podest je »zaslužen« tudi za precejšnjo rast obiskovalcev v KPL. Novi produkt 
»Otonova pustolovščina« pa je še vedno precej neprepoznan.  
 
Pri vprašanju, kaj si prebivalci najbolj želijo na področju parka, so navajali naslednje. Želijo si ureditev 
razsvetljave v vaseh, ureditev avtobusne postaje v Melem in Velikem Nerajcu, boljša kanalizacije, boljše 
označitve za kolesarje, večje označevalne table za obiskovalce, ureditev parkirišča v Velikem Nerajcu, 
več učnih poti in promocije in več družabnih prostorov ter ureditev odlagališč odpadkov. 
 
Glede pogleda na turizem, ki ga v parku razvijamo, smo dobili naslednje odgovore. Velika večina 
vprašanih turistični razvoj parka podpira. Prav tako menijo, da pozitivni učinki odtehtajo negativne. 
Nekoliko manj vprašanih meni, da ima lokalna skupnost od turizma korist. Medtem, ko menijo, da 
turizem dobro vpliva na lokalno identiteto in prepoznavnost. Prav tako so prepričani, da turizem dobro 
vpliva na varovanje narave. Zavedajo se tudi, da je velika priložnost v lokalni turistični ponudbi. 
 
Na vprašanje o pridobitvi znaka Slovenia Green, se 2/3 vprašanih s pridobitvijo tega znaka in podobnih 
strinja. Neopredeljenih je slaba tretjina. Kar 2/3 vprašanih ne čuti, da bi turizem povzročal prometne 
težave in to kljub temu, da so se v letošnjem letu pojavljali veliki prometni zamaški v smeri Vinica. 
Velika večina vprašanih podpira usmerjenost parka v butični in izobraževalni turizem. 

Pri kategoriji razvojnih dejavnikov in vrednot, smo pridobili naslednje odgovore. Ohranjanju kulturne 
dediščine ter običajev vprašani pripisujejo zelo velik pomen. To verjetno sovpada s tem, da je folklorna 
dejavnost na tem področju zelo dobro razvita. Folklorna dejavnost je namreč nosilka teh aktivnosti.  

Prav tako je odstotek zavedanja o samooskrbi izredno visok. Prebivalstvo razume, da je to izrednega 
pomena, saj skoraj vsak prideluje svojo hrano. V tem pogledu si želijo, vzpostavitev prepoznavne 
znamke lokalnih produktov in vzpostavitev sistema in nadzora kakovosti. 

Pri varovanju naravne krajine in okolja, skoraj 100% anketiranih meni, da je to izrednega pomena. Prav 
tako menijo, da bi se opuščena področja morala na novo oživljati. To zagotovo  sovpada z željo  
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po preprečevanju propadanja ruralnega območja oz. po tem, da se tudi v ruralnem področju ustvarijo 
razmere, ki vodijo k napredku.  

Dotaknili smo se tudi področja naravnih nesreč, ki so v zadnjih letih na žalost vse bolj prisotne. Večina 
ljudi se zaveda te vse bolj pereče problematike. Le majhnemu odstotku se to zdi nepomembno ali pa 
so neopredeljeni.  

Na področju družbenega in družabnega življenja v KPL, skoraj 80% vprašanih meni, da je v parku dovolj 
možnosti za tovrstno udejstvovanje. So pa naslednji podatki nekoliko presenetljivi. Kar 76,99% 
vprašanih ne sodeluje v nobenem društvu. To je izredno visok odstotek za območje kjer delujejo, 
folklorna skupina, tamburaški orkester, gasilsko društvo, lovsko društvo ter društvo kmečkih žena. To 
je verjetno pokazatelj, da je lokalno prebivalstvo potrebno povezati še nak kak drugačen način, morda 
manj obvezujoč. Sodelovanje v omenjenih društvih namreč terja precej prostega časa.  

Kpl je seveda prisoten tudi v medijih, večina vprašanih redno spremlja mesečnik Belokranjec. Spletno 
stran KPL, vsaj občasno spremlja slabih 50% lokalnega prebivalstva. Več kot polovica vprašanih pa je 
ne spremlja. Smatramo, da so to verjetno starejši prebivalci, ki še niso vešči nove tehnologije. Nekaj pa 
je verjetno tudi takih, ki sploh ne vejo, da ima park svojo spletno stran. Novičnik KPL, vsaj občasno 
spremlja le 20% vprašanih. To je zelo nizek odstotek, glede na to, da ga prejmejo na domači naslov. 
Morda je potrebno razmisliti o drugačni podobi, formatu ter dostavi Novičnika KPL. Z Radiom Odeon 
je vsaj občasno seznanjenih 70% vprašanih. Morda je malo presenetljivo, da slaba tretjina vprašanih 
tega radia ne spremlja. Verjetno je to zopet vsaj malo povezano z tem, da predvsem starejši niso vešči 
moderni tehnologiji. Novice Radia Odeon je namreč možno spremljati le preko spleta. Televizija Vaš 
kanal je v lokalnem prostoru zelo priljubljena, zato ne preseneča visok odstotek spremljanosti. Tudi 
preko tega medija bi KPL, verjetno maral biti prisoten večkrat. Izredno visok odstotek ne spremljanja 
FB. strani KPL, to nas nekoliko preseneča. Sama stran je zelo dobro obiskana in prispevki zelo solidno 
všečkani, res pa je, da bi bilo potrebno preveriti, koliko stran všečka lokalno prebivalstvo. Stran je 
seveda na voljo vsem (svetovni splet).  

V anketi KPL je med anketiranimi bilo zajetih nekoliko več žensk. Največ vprašanih je starih med 30 in 
64 let, gre torej za delovno najbolj aktivne prebivalce. Sledijo starejši od 50 let, večina upokojenci. V 
starosti do 30 let, je dobrih 10% anketiranih. Nekaj več kot 2% pa je tistih, ki so starejši od 80 let. 
Sodelovanje pri anketiranju je seveda bilo prostovoljno. Odstotek mladih do 30 let, ki so odgovarjali je 
precej nizek. V prihodnosti si moramo prizadevati, da jih še bolj povabimo k aktivnostim KPL.  

Nadalje je razvidno, da ima skoraj 2/3 vprašanih poklicno ali srednješolsko izobrazbo. Osnovnošolsko 
izobrazbo ima dobrih 20% anketiranih. Višje ali visokošolsko pa 23%. Med anketiranimi, ni bilo 
nobenega doktorja znanosti. Vidno je, da velika večina vprašanih spada med proizvodne poklice, kar je 
morda lahko priložnost, da se v parku poveča ponudba, predvsem kar se tiče hrane in namestitev. To 
verjetno pomeni, da je potrebno še posebej veliko vlaganje v izobraževanje prebivalstva na turističnem 
segmentu. Na ta način se nam odpira možnost, da na tem področju zadržimo tudi mlade. Največ 
vprašanih spada v kategorijo zaposleni in sicer slabih 54%. Sledijo upokojenci. Kmetje in dijaki so bili 
zastopani v enaki meri. Samozaposlenih je dobrih 5%. Zanimivo je, da med vprašanimi, ni bilo nobenega 
brezposelnega, kljub temu, da je v Beli krajini nezaposlenost še vedno precej visoka. Dobra  
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tretjina je upokojencev, kar je precejšen odstotek, kar pa je primerljivo s celotno Slovenijo, kjer se 
prebivalstvo stara. Topogledno, bo potrebno še več delati na medgeneracijski povezanosti.  

Sodelovanje anketirancev je seveda bilo prostovoljno. Odstotek vprašanih sovpada z velikostjo 
posameznih vasi. Črešnjevec, Knežina, Šipek in Pusti Gradec, so vasi kjer se prebivalstvo naglo 
zmanjšuje. Mali Lahinja, Mali Nerajec, Veliki Nerajec ter Belčji Vrh pa imajo prav tako upad 
prebivalstva, vendar v manjši meri. Vsekakor demografsko gledano območje parka, ni v najboljši 
kondiciji. Kljub temu prebivalstvo razmišlja vse bolj aktivno in prihodnost in razvoj parka ocenjuje zelo 
pozitivno. 

 
Gregor Šmalcelj 
Področni svetovalec I 
RIC Bela krajina 
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