
































Nabor vprašanj za lastnike zemljišč 

Odgovore na sledeča vprašanje se zbere v fazi intervjujev z lastniki zemljišč, ki se izvajajo kot del nabora 

vključevanja lastnikov zemljišč v izvajanje naravovarstvenih ukrepov. 

 

 

1. SKLOP – vprašanja za korekcijo določitve uporabne vrednosti/ha  

 

1.1 Prosimo če za obdobje 10 let navedete pojave plazov na vaših zemljiščih in ocenite stroške 

sanacije in škodo zaradi zmanjšanega prihodka, ki je posledica plazov 

1.2 Ali prejemate iz naslova porabe vaših zemljišč tudi prihodke, ki niso zajeti v katasterskem 

dohodku? Katere in v kakšnem obsegu. 

 

2. SKLOP – razvojni načrti lastnikov zemljišč 

2.1 Ali predvidevate diverzifikacijo dejavnosti na vaših zemljiščih in v kakšne obdobju? Prosim 

navedite predvidene dejavnosti in ocenite predviden vložek, dobo vračila in vire financiranja za 

izvedbo teh dejavnosti ter predvidene prihodke. 

2.1.1 V primeru, da se odločate za spremembe/diverzifikacije v dejavnosti ali so te dejavnosti 

možne ob predvidenih naravovarstvenih ukrepih, kot so vam bili predstavljeni? 

2.1.2 V primeru, da naravovarstveni ukrepi ne dovoljujejo predvidenih sprememb ali ste 

pripravljeni omenjene ukrepe izvesti pod pogojem, da se oblikuje predlog 

alternativnih/dopolnilnih dejavnosti tudi na območju vaših zemljišč, ki za vas predstavljajo 

podobne ekonomske obremenitve in predvidene prihodke ob podpori za njihovo izvedbo ali 

izvedbo v sodelovanju tudi z drugimi lastniki zemljišč? 

2.1.3 Kako pomembna je za vas časovna komponenta izvedbe spremembe/diverzifikacije 

dejavnosti, oziroma za koliko ste pripravljeni podaljšati čas izvedbe teh dejavnosti, v 

primeru da predlagane alternativne dejavnosti na dolgi rok omogočajo perspektivnejšo 

ekonomsko stabilnost (večjo tržno vrednost)? 



Dragi obiskovalec, 
 
Obiskal si območje, ki s svojo naravno raznolikostjo omogoča življenje in preživetje ne le prebivalcem 
območja, pač pa tudi živalim in rastlinskim vrstam, ki pomembno prispevajo h kakovosti življenja tudi 
izven območja.  
 
Ker želimo prispevati k razvoju območja na način, da bo to okolje možnosti za življenje in preživetje 
prebivalcev, živali in obstoja rastlinskih vrst omogočalo tudi v nadalje, vas vljudno prosimo, da nam z 
odgovori na nekaj kratkih vprašanj, pomagate bolje razumeti vaša pričakovanja, želje in preference 
vezano na to okolje.  
 
Predvsem bi radi z boljšim razumevanjem vaši pričakovanj in poznavanja območja, oblikovali razvojne 
priložnosti v okolju, ki bodo povezovali pričakovanja prebivalcev in vas obiskovalcev ter potrebe po 
ohranjanju narave na način, da te potrebe ne bodo slabšale pogojev za obstoj in preživetje rastlinskih in 
živalskih vrst. 
 
Anketa je anonimna in vam bo vzela le nekaj minut, za nas pa bo dragocena informacija za naše nadaljnje 
delo. 
 
Dodati informacijo kam vrnejo vprašalnike 
Predlagamo obojestranskih tisk na A4 formatu 
 
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo! 
 
 
 

1. Kaj je glavni namen vašega obiska? (obkrožite) 
a. Rekreacija in sprostitev 
b. Izobraževanje (organizirani obiski, hobi) 
c. Drugo, prosim navedite: ______________________ 

 
2. Kako daleč ste pripotovali? (obkrožite) 

a. Manj kot 10 km 
b. 10 km do 30 km 
c. Več kot 30 km 

 
3. Kako pogoste prihajate na to območje? (obkrožite) 

a. Tukaj sem naključno in verjetno ne bom več prišel 
b. Tukaj sem naključno in verjetno bom še prišel 
c. Pridem večkrat, prosim navedite kolikokrat na leto _____ 

 
4. Kaj je glavni motiv za obisk? (obkrožite) 

a. Navezanost na območje 
b. Naravne lepote 
c. Ponudba območja 

i. Kulinarika 
ii. Različne dejavnosti, prosim navedite 

_________________________________________________ 
iii. Drugo, prosim navedite 

_________________________________________________ 
 

5. Kaj pogrešate v tem okolju? (obkrožite) 



a. Več informacij o ponudbi okolja 
b. Več informacij o okolju, naravi, rastlinah, živalih, pomembnosti območja za zagotavljanje 

oskrbe s ključnimi naravnimi viri, kot so voda, kisik, biomasa, ohranjanje rastlinskih in 
živalskih vrst (obkrožite eno ali več izbir) 

c. Drugo, prosim navedite 
_______________________________________________________ 
 

6. Prosimo, če na kratko, napišete kaj za vas pomeni ohranjanje narave? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________ 

 
7. Ali rajši kupujete izdelke, za katere veste, da so bili proizvedeni na način, da minimalizirajo 

učinke na naravno okolje? (obkrožite) 
DA     NE 
 

8. Ali rajši kupujete izdelke, za katere veste, da so bili proizvedeni v lokalnem okolju? (obkrožite) 
DA     NE 
 

9. Ali bi bili pripravljeni plačati več za izdelke proizvedene v lokalnem okolju, če bi vedeli, da s tem 
pomagate ohranjati možnost proizvajanje teh izdelkov na način, ki minimalizira negativne 
učinke na naravo? (obkrožite) 
             DA, prosim navedite v odstotkih koliko  __________    NE  
 

10. Ali se vam zdi pomembno, da skušamo ohranjati delovanje naravnih sistemov in procesov? 
a. Da, prosim navedite zakaj 

_______________________________________________________ 
b. Ne, prosim navedite zakaj 

_______________________________________________________ 
 

11. Ali bi bilo potrebnega več ozaveščanja o pomembnosti ohranjanja naravnih sistemov in 
procesov? 
            DA        NE 

 
12. Ali se s prijatelji, znanci, družinskimi člani pogosto pogovarjate o naravi, njeni vlogi, stanju, 

trendih razvoja? 
a. Da, to je redna tema 
b. Občasno, praviloma takrat, ko je tema izpostavljena v medijih 
c. Ne 

 
 
Starost 
Do 10 let       10 do 20 let        20 do 30 let      30 do 40 let      40 – 50 let      50 – 60 let   več  
 
Spol 
Moški   Ženska 
 
Izobrazba 
Osnovna šola 
Srednja šola ali gimnazija 
Fakulteta 



 
Poklicni status 
Brezposlen 
Študent 
Zaposlen 
Upokojenec 
 
Dohodek (neobvezno) 
Do 1000 EUR/mesečno 
Med 1000 in 1500 EUR/mesečno 
Med 1500 in 2500 EUR/mesečno 
Nad 2500 EUR/mesečno 
 
Ali imate družino 
DA, prosim ča navedete število otrok __ 
NE 
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