Rezultati anketnega vprašalnika
Anketa je potekala od 29.11.2021 do 05.12.2021. Razdeljenih je bilo 158 vprašalnikov,
120 preko spleta in 38 preko navadne pošte. Ankete so bile razdeljene med posamezne člane,
kjer je član samo posameznik in po ena anketa na gospodinjstvo z več člani. Odgovore smo
dobili od 52 anketirancev, odstotek realizacije je bil 33% .V anketi je sodelovalo 32 žensk in
20 moških.
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Slika 1: Spol anketiranih
Starost anketiranih
Večina anketiranih je bila starih 70 let in več, sledijo anketirani v starosti med štiridesetim
in petdesetim letom.
Starost
do 40 let
do 50 let
do 60 let
do 70 let
nad 70 let
brez navedbe let

Število
8
12
6
10
14
2

Tabela1: Starost anketiranih po številu in v odstotkih

Odstotek
15,4
23,1
11,5
19,2
27,0
3,8

1. Ali ste zadovoljni s programom izletov in ostalimi dogodki planinskega društva ?
Na prvo vprašanje je 50 anketiranih odgovorilo pritrdilno, v dveh primerih pa anketirana
navajata delno zadovoljstvo.

Zadovoljstvo anketiranih s programom društva
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Slika: 2 Zadovoljstvo anketiranih s programom izletov in ostalimi dogodki planinskega
društva.
2.Kakšni pohodi vam ustrezajo glede na zahtevnost poti?
Glede na zahtevnost poti se je 30 anketiranih odločilo za lažje pohode, 17 vprašanih za
zahtevnejše, 5 vprašanih pa za zelo zahtevne.
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Slika 3: Pohodi glede na zahtevnost poti
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3. Za katero turo bi se odločili glede na čas trajanja ?
Glede na čas trajanja ture se jih je 32 odločilo za krajše ture do 4 ure, 14 bi se jih odpravilo
na turo, ki traja do 8 ur in 6 vprašanih bi odšlo na turo, ki traja do 12 ur.
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Slika 4: Pohodi, ture glede na čas trajanja
4.Katerih aktivnosti se v društvu najraje udeležujete (možni so največ trije odgovori)
Vprašani se najraje udeležujejo pohodov in izletov ter potopisnih predavanj in modrih petkov.

pohodov in izletov

Število odgovorov
glede na
posamezno
aktivnost
44

potopisnih
predavanj, modrih
petkov

18

športnih tekmovanj

5

Delavnic za otroke

9

plezalnih uric za
otroke

15

tradicionalnih
dogodkov (Ogenj v
Alpah, Živi zdravo
za zabavo, ..)

13

Tabela 2: Aktivnosti v društvu, ki se jih anketirani najraje udeležujejo

5. Vaši predlogi za izlete, pohode, tematske poti za leto 2022.
6.Kaj bi vi dodatno vključili v program ali spremenili ? Vaše ideje, komentarji.
Zadnji dve točki ankete smo združili, razdelili v tri sklope in sicer na vrhove, pohode in
ostale dejavnosti.

VRHOVI
Donačka gora
Frdamane police
Gradiška Tura
Grintovec
Jalovec; Jalovec vs.Julius Kugy
- 2x
Krn
Lajnar( Soriška planina)
Macesnovc (oktobra)
Mangart - 2x
Mirna Gora nad Semičem

Murnovc - 2x

Nanos, Nanos - 2x
Polhograjski Dolomiti
Prisojnik (mimo zadnjega Prisojnikovega
okna)
Rutarški Vršič
Skuta
Storžič
Sv.Peter nad Begunjami
Škrlatica
Špik
Špik Hude police
Triglav (čez Plemenice); Triglav (po poti 4-ih
srčnih mož in spoznavanjem dejstev o 4-ih
srčnih…);

Tabela 3: Predlogi anketiranih - vrhovi

POHODI
Banjška planota
Cerkljansko hribovje (strokovno
vodenje TD Cerkno)
Ferate;; voden obisk ferat za otroke
in odrasle; - 5x

Polhograjsko hribovje
Prečenje Karavank v več etapah

Juliana Trail po etapah
Kras
Mostnica v Bohinju

Slovenska Istra
Šavrinsko gričevje
Šebreljska planota z ogledom jame Divje
babe, kjer so našli najstarejšo piščal na
svetu
Zahodni Julijci
Županova jama, po sledeh vodomca
(naravoslovna učna pot)

Pohod po kraškem robu
Pohodi po krožnih grebenskih poteh
(npr. Košuta ali vrhovi Kompotele
Pokljuka

Slap Hudič babo pere (nad dolino Završnice)

Tabela 4: Predlogi anketiranih- pohodi

OSTALE DEJAVNOSTI
Nadaljevalni tečaj plezanja za otroke
Obisk še neosvojenih slovenskih
vršacev društva Skriti kotički okolja
domačega društva
Izlet s turnimi smučmi, delavnica turne
smuke
Poleg GUP Rute izdelati še kakšen
delovni zvezek za naše najmlajše, da
bolj podrobno spoznajo rastline in
drevesa, ki rastejo v naših krajih
Skrivnost Preddvorskih štorkelj
(tematska orientacijska pot, Preddvor)
Če je problem premalo udeležencev za
planirane izlete, bi bilo morda to
povečati na način, da se vsa PD na
območju Občine Kr. Gora povežejo in
dogovorijo za skupen program izletov?
Pohod s krpljami 2x
Izlet na turistično kmetijo Špičnik nad
Pesnico (pogled na čudovite vinograde
med katerimi je speljana pot v obliki
srca
Piknik, veselica, krajši izlet z
druženjem 4x
Pohvale 16 x

Več družinskih izletov
V zimskih dneh več predavanj in zanimivih
pogovorov z ljudmi različnih področij
Privabiti bi morali več mladih ljudi;
vključitev mladih; poučna druženja za
mlade planince - 3x
Pomoč pri več akcijah

Izleti po Sloveniji
Glede na majhno število udeležencev
izletov menim, da ni potrebno dodajati
novih aktivnosti.
Izobraževanje hoja v zimskih razmerah...
Pohodi za starejše vsakih 14 dni; aktivno
druženje za starejše planince - 2x
Izdelovanje snežnih skolptur (iglu, snežak,
snežna vas)

Tabela 5: Predlogi anketiranih- ostale dejavnosti
V tabelah so navedeni posamezni odgovori sodelujočih, poudarjene številke spodaj
pa prikazujejo mnenja več posameznikov. Delo društva je pohvalilo 16 anketiranih.

