
                                                                            
 

POHOD PO HMELJSKI POTI – REZULTATI ANKETE 

V Žalcu, v zeleni prestolici slovenskega hmeljarstva in pivovarstva vsako leto, zadnjo soboto v 

mesecu avgustu, izvedemo tradicionalno prireditev Pohod po hmeljski poti. Prireditev povezuje 

turistične atrakcije in tradicijo območja. Udeleženci prireditve spoznajo zgodbo hmeljarstva in 

pivovarstva naše destinacije, saj spoznajo Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Dvorec 

Novo Celje, kjer je bil zasajen eden prvih nasadov hmelja v Sloveniji, hmeljišča kot lokalno 

posebnost, Rimsko nekropolo z antično zgodovino, turistična društva območja, hmeljarskega 

starešino in princeso, sušilnice hmelja in obiralne stroje ter nazadnje še svetovno atrakcijo »Fontano 

piv Zeleno zlato«, ki je posvečena slovenskemu hmeljarstvu in pivovarstvu ter s svojo zgodbo 

promovira poleg piva in hmeljarstva tudi slovensko čisto pitno vodo, lokalne umetnike, slovenske 

proizvajalce in širi trajnostna načela. 

 

V nadaljevanju navajamo rezultate ankete, ki smo jo izvedli med udeleženci 17. Pohod po hmeljski 

poti, ki je bil v soboto, 29.8.2020. Na anketo je odgovorilo 145 udeležencev, pohoda pa se je 

udeležilo 205 udeležencev. Odgovarjali so na 8 vprašanj, 3 vprašanja so trajnostne vsebine.  

 

1. VPRAŠANJE: Pohoda po hmeljski poti sem se udeležil-a:  prvič, drugič, tretjič, četrtič ali 

več. 

Kar 49% vseh anketirancev je na vprašanje odgovorilo, da se je prireditve udeležilo prvič, 18% 

drugič, 10% tretjič in 23% četrtič oz. večkrat. Odgovor kaže na to, da smo uspeli pridobiti veliko  



                                                                            
 

 

 

novih udeležencev pohoda in da z vsebinami skrbimo tudi zato, da imamo na pohodu udeležence 

– povratnike. Glede na rezultate lahko sklepamo, da so novi udeleženci rezultat dobre promocije in 

organizacije pohodov v preteklosti.   

  
 

 

2. VPRAŠANJE: Informacijo o pohodu sem dobil-a: v časopisu, s plakatom, na spletni 

strani, od prijatelja oz. znanca, drugo.  

Večina, kar 47 % vseh anketirancev, je informacijo o dogodku dobila preko spletne strani oz. 

spletnih objav na družbenih omrežjih, sledijo tisti, ki so informacijo dobili pri prijateljih oz. znancih 

(28%) , nato so tisti, ki so informacijo prejeli v časopisu ( 9%) in s plakata ( 9%) in nato so tukaj 

še tisti, ki se niso opredelili oz. so izbrali opcijo drugo (7%). Iz navedenega lahko sklepamo, da 

je digitalni marketing prevladal ostale načine oglaševanja in komunikacije, velik del pa pri tem 

dogodku predstavlja tudi pozitivno mnenje tistih, ki so se pohoda že udeležili in prenesli 

informacije svojim znancem, prijateljem.  

  

Pohoda po hmeljski poti sem se 
udeležil/a

Prvič Drugič Tretjič Četrtič ali več

Informacijo o pohodu sem dobil-a

V časopisu S plakatom Na spletni strani

Od prijatelja, znanca Drugo



                                                                            
 
 
 
 

 

3. VPRAŠANJE: Z organizacijo pohoda sem: zelo zadovoljen, zadovoljen, nisem zadovoljen. 

Na to vprašanje je kar 81 % anketirancev odgovorilo, da so zelo zadovoljni z organizacijo pohoda, 

19% jih je bilo zadovoljnih, nihče pa nezadovoljen. Iz navedenega lahko sklepamo, da so vsebine, 

spominki, štartnina in vse ostalo kar sodi v izvedbo dogodka primerni in da je dogodek organiziran 

skladno s pričakovanji obiskovalcev oz. udeležencev.  

  
 

4. VPRAŠANJE: Pohoda po hmeljski poti se bom še udeležil-a: zagotovo, mogoče, ne. 

Kar 83 % anketirancev se bo pohoda zagotovo še udeležilo, 17 % se ga bo mogoče udeležilo, nihče 

pa ni obkrožil oz. podal odgovora, da se pohoda ne bo več udeležil. Iz navedenega lahko sklepamo, 

da bomo v prihodnjem letu imeli veliko povratnikov, ki se bodo pohoda ponovno udeležili.  

  
 

5. VPRAŠANJE: Kako pogosto kolesarite? 1xtedensko, 3xtedensko, več kot 3x tedensko, 

ne kolesarim. 

Kar 56 % vseh anketirancev kolesari 1x tedensko, 20% jih kolesari 3x tedensko, 15% jih kolesari 

več kot 3x tedensko, 9% pa jih sploh ne kolesari. Iz navedenega lahko sklepamo, da je večina 

udeležencev pohoda trajnostno mobilnih in so potencialni raziskovalci naše destinacije tudi s 

kolesom.  

Z organizacijo pohoda sem

Zelo zadovoljen Zadovoljen Nisem zadovoljen

Pohoda po hmeljski poti se bom 
še udeležil-a

Zagotovo Mogoče Ne



                                                                            
 

  
 

6. VPRAŠANJE: Ali se poslužujete javne izposoje koles v Žalcu in okolici oz. podobnih 

sistemov izposoje drugod po Sloveniji?       Da    Ne  

Večina anketirancev, kar 92%, se ne poslužuje javne izposoje koles,  8% pa je tistih, ki se jih 

poslužujejo. Glede na navedeno lahko sklepamo: 

- da imajo anketiranci svoja lastna kolesa, 

- da anketiranci ne poznajo dobro sistema javne izposoje koles,     

- da se jim zdi sistem javne izposoje koles predrag ali nezanimiv, 

- da je dovolj parkirnih mest za avtomobile, kar avtomatsko povzroči uporabo avtomobila 

namesto kolesa…. 

To vprašanje bi bilo smotrno raziskati v eni izmed prihodnjih anket.            

  
 

7. VPRAŠANJE: Kakšno vodo največkrat pijete? Ustekleničeno ali s pipe. 

Kar 92% anketirancev pije vodo s pipe,  8% pa pije ustekleničeno vodo. Iz navedenega lahko 

sklepamo, da so anketiranci trajnostno ozaveščeni in se zavedajo pomena in kvalitete slovenske 

čiste pitne vode ter onesnaževanja povezanega s plastično embalažo.  

 

 

Kako pogosto kolesarite

1x tedensko 3x tedensko

več kot 3x tedensko Ne kolesarim

Ali se poslužujete javne izposoje 
koles v Žalcu in okolici oz. podobnih 

sistemov izposoje drugod po 
Sloveniji?

Da Ne



                                                                            
 

 

 

 

         

8. VPRAŠANJE: Občine iz katerih so prišli udeleženci. 

Pohoda so se udeležili udeleženci iz različnih slovenskih občin. Iz domače občine je bilo 36% 

udeležencev, medtem ko iz drugih občin 64% udeležencev. Iz navedenega lahko sklepamo, da je 

pohod zanimiv tako za lokalno prebivalstvo kot za ostale Slovence.  

  

 

 

 

Kakšno vodo največkrat 
pijete?

Ustekleničeno
S pipe

Iz katere občine prihajajo 
udeleženci

Iz Občine Žalec Iz druge občine



                                                                            
   

 


