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ANKETNI VPRAŠALNIK 

za slovenske izseljence in njihove potomce v Avstraliji 

 

Pozdravljeni! 

Pred Vami je anketni vprašalnik, namenjen slovenskim izseljencem in njihovim potomcem, ki živijo v Avstraliji. Z njim 
želim preučiti motive in potovalne navade slovenskih izseljencev in njihovih potomcev v Avstraliji pri turističnem 
obiskovanju Slovenije.  

Ob tem Vam bom zelo hvaležen tudi za Vašo pomoč. Prosil bi Vas, da si vzamete približno 15 minut časa za 
izpolnjevanje anketnega vprašalnika. Vprašalnik je anonimen, vsi podatki, ki mi jih boste v vprašalniku zaupali, pa 
bodo uporabljeni zgolj za potrebe raziskave in bodo ostali zaupni. Raziskava predstavlja osrednji del doktorske 
disertacije z naslovom »Turizem iskanja korenin: Slovenci v Avstraliji«. 

Raziskavo sta omogočili Univerza na Primorskem – Znanstveno-raziskovalno središče Koper in Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 

Prisrčno se vam zahvaljujem za sodelovanje, 

Miha Koderman 

_____________________________________________________________________________________________ 

A  - SPLOŠNI PODATKI 

1. SPOL: M Ž 

2. DRŽAVA ROJSTVA:________________ 

3. KRAJ ROJSTVA: _________________ 

4. LETO ROJSTVA:________________ 

5. ZVEZNA DRŽAVA BIVANJA (obkrožite):    ACT QLD NSW NT SA TAS VIC WA 

6. KRAJ/MESTO BIVANJA: _______________ 

7. POŠTNA ŠTEVILKA KRAJA BIVANJA:__________________ 

8. STOPNJA FORMALNE IZOBRAZBE (obkrožite en odgovor): 

a) osnovnošolska  
b) poklicna / srednješolska 
c) visokošolska / univerzitetna 
d) magisterij / doktorat 

9. LETO PRESELITVE V AVSTRALIJO (samo za tiste, rojene izven Avstralije):____________ 

10. ZAPOSLITVENI STATUS (obkrožite en odgovor): 

a) zaposleni, samozaposleni 
b) brezposelni 
c) upokojenec 
d) dijak, študent 
e) drugo (gospodinja, …) 
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11. ŠTEVILO ČLANOV GOSPODINJSTVA:____________ 

12. NEOBVEZNO: Povprečni mesečni prihodki gospodinjstva (ocena v AUD):_____________ 

 

B – MOTIVI ZA POTOVANJA V SLOVENIJO 

13. Razvrstite dejavnike, ki so v preteklosti bolj oziroma manj vplivali na vašo odločitev za potovanje v Slovenijo (pri 
vsakem dejavniku obkrožite ustrezno številko) 

DEJAVNIK Ne 
vpliva 

Malo 
vpliva 

Srednje 
vpliva 

Precej 
vpliva  

Zelo 
vpliva  

Obiskovanje sorodnikov in prijateljev 1 2 3 4 5 
Obiskovanje turističnih znamenitosti v Sloveniji 1 2 3 4 5 
Obiskovanje turističnih znamenitosti izven Slovenije 1 2 3 4 5 
Seznanjanje z družinsko dediščino  1 2 3 4 5 
Seznanjanje z narodnostno dediščino 1 2 3 4 5 
Obiskovanje izobraževanj, tečajev (slovenskega jezika, kuharskih …) 1 2 3 4 5 
Preživljanje prostega časa (rekreacija ob morju, jezerih, v gorah…) 1 2 3 4 5 
Poslovna srečanja 1 2 3 4 5 
Drugo:_____________________________________ 1 2 3 4 5 
 

14. Kolikokrat ste v zadnjih dvajsetih letih obiskali Slovenijo? ___________________ 

 

15. Kako ste v večini primerov potovali v Slovenijo (obkrožite en odgovor): 

a) individualno (sam sem uredil vse podrobnosti za potovanje) 
b) v organizaciji potovalne agencije (celoten program potovanja v in po Sloveniji je organizirala agencija)  
c) kombinirano (potovanje je deloma organizirala potovalna agencija, deloma sem ga uredil sam) 
 

16. V kolikor ste v Slovenijo potovali kombinirano, katere storitve v sklopu potovanja ste organizirali s pomočjo 
potovalne agencije (obkrožite vse odgovore, ki ustrezajo)? 

a) rezervacija in nakup letalske karte 
b) rezervacija in najem avtomobila  
c) rezervacija namestitve 
d) plačilo namestitve  
e) drugo:________________________________________ 

 

17. V kolikor ste v Slovenijo potovali z agencijo, navedite katero (v primeru več potovanj z različnimi agencijami, jih 
navedite več): 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

18. Navedite s katerimi letalskimi družbami ste potovali v Slovenijo:  
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19. V kolikor ste na potovanju najeli avtomobil, pri kateri družbi s tega najeli?  

 

 

20. Kateri je bil prevladujoči način pridobivanja informacij o potovanju v Slovenijo (obkrožite en odgovor): 

a) od sorodnikov v Slovenji 
b) od prijateljev v Sloveniji 
c) od sorodnikov v Avstraliji 
d) od prijateljev v Avstraliji 
e) preko interneta 
f) preko potovalne agencije 
g) drugo: __________________________________________ 

 

21. Ali ste poleg Slovenije turistično obiskali tudi katero drugo državo v njeni neposredni bližini (obkrožite en 
odgovor)?  

DA NE 

 

22. V kolikor ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili pritrdilno, navedite katere države in mesta oziroma znamenitosti 
ste poleg Slovenije še obiskali:  

DRŽAVA MESTA / ZNAMENITOSTI 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
 

23. Kako dolgo so v trajala vaša potovanja (navedite podatke za zadnjih 5 ali manj potovanj): 

Leto potovanja Skupno število dni potovanja Število dni, preživetih v Sloveniji 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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C – FINANČNA VREDNOST POTOVANJA V SLOVENIJO 

24. Ocenite skupno vrednost potovanja v Slovenijo v AUD na osebo, pri čemer upoštevanje stroške letalskega 
prevoza, morebitnega bivanja in transporta v državah izven Slovenije, bivanja in transporta Sloveniji, prehrane, 
vstopnin, daril za sorodnike in prijatelje v Sloveniji (kupljenih v Avstraliji), spominkov in daril za sorodnike in prijatelje 
v Avstraliji (kupljenih v Sloveniji). V kolikor je bilo takšnih potovanj več, poskusite oceniti povprečno vrednost 
takšnega potovanja. 

Skupna vrednost: ______________ AUD na osebo. 

 

25. Ocenite kolikšen delež (v odstotkih) zgoraj navedenih finančnih sredstev (od skupno 100%) je bil po vašem 
mnenju namenjen: 

a) letalskemu prevozu ___________________% 
b) bivanju in transportu izven Slovenije___________________%  
c) bivanju in transportu v Sloveniji ____________________% 
d) prehrani_______________% 
e) vstopninam___________________% 
f) darilom za sorodnike in prijatelje v Sloveniji (kupljenih v Avstraliji)__________________% 
g) darilom in spominkom za sorodnike in prijatelje v Avstraliji (kupljenih v Sloveniji)_______________% 

 

D – BIVANJE IN POTOVANJE V SLOVENIJI 

26. Kje ste v času obiska v Sloveniji najpogosteje bivali (obkrožite en odgovor): 

a) v hotelu, motelu, penzionu 
b) pri sorodnikih  
c) pri prijateljih ali znancih  
d) drugo: ________________________ 
 

27. V kolikor ste v času vašega obiska bivali pri sorodnikih, koliko časa ste bili pri njih nastanjeni (obkrožite en 
odgovor):   

a) pri njih sem bival ves čas, ki sem ga preživel v Sloveniji 
b) pri njih sem bival približno polovico časa, preživetega v Sloveniji 
c) pri njih sem bival manj kot tretjino časa, preživetega v Sloveniji 
 

28. V kolikor ste v času vašega obiska bivali pri sorodnikih, ste sorodnikom ponudili finančni prispevek za stroške 
vaše nastanitve in prehrane (obkrožite en odgovor)? 

DA  NE 

29. Katere naravne znamenitosti Slovenije, ki ste jih na potovanjih obiskali, so na vas naredile največji vtis: 

NARAVNE ZNAMENITOSTI 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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30. Katere kulturne znamenitosti Slovenije, ki ste jih na potovanjih obiskali, so na vas naredile največji vtis: 

KULTURNE ZNAMENITOSTI 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

31. Kateri kulturni/zabavni dogodki oziroma izkušnje, ki ste je na potovanjih v Slovenijo doživeli, so na vas naredile 
največji vtis: 

DOGODKI / IZKUŠNJE 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

 

E – SOCIALNI VIDIKI OBISKOV V SLOVENIJI 

32. S kom ste že potovali v Slovenijo (obkrožite vse odgovore, ki ustrezajo)? 

a) sam / -a 
b) s partnerjem  
c) s partnerjem in otroci 
d) s slovenskimi rojaki iz Avstralije 
e) s prijatelji iz Avstralije 
f) drugo: ______________________ 

 

33. ODGOVARJAJO LE TISTI, KI SO V SLOVENIJO ŽE POTOVALI S SLOVENSKIMI ROJAKI IZ AVSTRALIJE, 
OSTALI NADALJUJEJO PRI VPRAŠANJU 36. 

V kolikor ste že potovali v Slovenijo skupaj s slovenskimi rojaki iz Avstralije, ali ti bivajo v bližini vas (npr. v istem 
mestnem okolišu – obkrožite en odgovor)? 

DA  NE 

34. V kolikor ste že potovali v Slovenijo skupaj s slovenskimi rojaki iz Avstralije, kje ste se z njimi spoznali (obkrožite 
vse odgovore, ki ustrezajo)? 

a) v slovenskem verskem in kulturnem središču oziroma društvu  
b) na potovanju v Slovenijo  
c) predstavili so mi jih sorodniki ali prijatelji  
d) drugo: ________________________ 



  6

 

35. Ali ste se s slovenskimi rojaki iz Avstralije, s katerimi ste potovali v Slovenijo, po potovanju že srečali v 
slovenskem verskem in kulturnem središču oziroma društvu (obkrožite en odgovor)? 

DA  NE 

 

36. V kolikšni meri se strinjate z naslednjo trditvijo (obkrožite številko) 

 

a) Po potovanju v Slovenijo sem začutil večjo povezanost s slovensko kulturno dediščino. 

1  

v celoti se ne strinjam 

2 

delno se ne strinjam 

3 

sem nevtralen 

4  

delno se strinjam 

5 

v celoti se strinjam 

 

b) Po potovanju v Slovenijo se je povečalo moje zanimanje za raziskovanje družinske dediščine v Sloveniji in drugod 
po svetu.  

1  

v celoti se ne strinjam 

2 

delno se ne strinjam 

3 

sem nevtralen 

4  

delno se strinjam 

5 

v celoti se strinjam 

 

 

37. Ali ste imeli pri načrtovanju potovanja in bivanju v Sloveniji kakšno negativno izkušnjo? Obkrožite vse odgovore, 
ki ustrezajo. 

a) imel sem težave pri iskanju informacij 
b) imel sem težave pri komunikaciji zaradi nepoznavanja slovenskega jezika 
c) sorodniki oziroma prijatelji v Sloveniji niso bili preveč gostoljubni 
d) imel sem težave pri urejanju dokumentov 
e) vse izkušnje so bile pozitivne 
f) drugo:___________________________________________________________________________ 

 

38. Ali nameravate v tem ali prihodnjem letu ponovno obiskati Slovenijo (obkrožite)? 

DA NE 

 

39. Bi imeli v zvezi z raziskavo še kakšen komentar? Vsaka pripomba bo dobrodošla. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Hvala vam za sodelovanje in lep pozdrav! 


