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TOKOVI GOSTOV V MESTU MARIBOR V POLETNI SEZONI 

Ugotovitve raziskave 

Raziskava z namenom ugotavljanja turističnih tokov oz. ključnih razlogov, zakaj gostje prihajajo v 

destinacijo, je bila opravljena v mesecu avgustu 2018. Ciljna skupina računalniško podprtega 

anketiranja 305 obiskovalcev Maribora so bili tako dnevni obiskovalci kot tudi turisti z nočitvami v 

mestu ali bližnji okolici. Raziskava se je izvajala na sedmih zgostitvenih točkah: Hotel Habakuk, Hotel 

City Maribor, Hostel Pekarna, Pokrajinski muzej Maribor, Pohorska vzpenjača, Hiša Stare trte, TIC 

Maribor.  

Anketirane osebe so morale izpolnjevati pogoje, da ne živijo v Mariboru ter da v Maribor niso prišle le 

po opravkih. Med anketiranimi je bila skoraj petina Slovencev, od tujih gostov pa je bilo največ 

Italijanov (14 %),Nemcev (12 %) in Avstrijcev (9 %), sledijo Španci, Francozi in Nizozemci. 

Ključne ugotovitve: 

• Velik delež obiskovalcev Maribora predstavljajo dnevni obiskovalci, Maribor pa za večino 

predstavlja zgolj eno izmed več destinacij, ki jih na svoji poti obiščejo. 

• Obiskovalci prihajajo večinoma s svojim prevozom, v paru ali z družinami, glavni namen obiska 

pa so počitnice oziroma izlet. 

• Obiskovalci Maribora v Sloveniji obiščejo še Ljubljano, slovensko Primorje ter gorenjska 

turistična središča (Bled, Bohinj). 

• Poti, ki jih opravijo v Mariboru, so močno skoncentrirane v samem centru mesta in točke, kot 

sta npr. Piramida in Mestni park, ostanejo neobiskane, čeprav je med obiskovalci opaziti 

zanimanje zanje. 

• Poti izven centra mesta so nekoliko bolj značilne za obiskovalce, ki že imajo predhodne izkušnje 

z Mariborom. 

• Obstaja potencial širitve / oblikovanja novih poti obiskovalcev izven centra, pri čemer  

je prva naloga promocija poti s ključnimi točkami oziroma storitvami za obiskovalce. Iz same analize se 

prepozna nekaj smiselnih poti, ki pa jih je potrebno prediskutirati in jih oblikovati v skladu s strategijo 

in poglobljenim poznavanjem: 

o Pot po okolici Maribora: obiskovalci so pokazali zelo veliko zanimanje ob hkratnem nepoznavanju v 

primeru točk, ki se ne nahajajo v neposredni bližini Maribora: Črno jezero na Pohorju, Srček na Špičniku 

ter Botanični vrt v Pivoli. Upoštevajoč dejstvo, da obiskovalci v Maribor večinoma prihajajo z lastnim 

prevozom in da je Maribor zgolj ena izmed destinacij na njihovi poti, je smiselna povezava le-teh v 
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skupno pot, promocija teh lokacij v kontekstu poti in usmeritev obiskovalcev. Za promocijo in 

usmeritev bi bili poleg TIC-a potrebni tudi drugi kanali (npr. turistični vodiči), ne sme se pa zanemariti 

tudi ustnega priporočila, saj obiskovalci informacije o destinacijah dobivajo tudi pri prijateljih. Ne gre 

zanemariti dejstva, da se Srček pogosto pojavlja v promocijskih materialih Slovenije, kar daje tej poti 

še dodatno potrditev in zagon.  

o Dravska pot: Drava center ter splavarjenje po Dravi sta točki, ki se nahajata ob reki Dravi, nekoliko 

odmaknjeno od centra mesta. Z večjo promocijo teh točk bi lahko obiskovalce v večji meri speljali iz 

centra mesta in tako bolj razpršili opravljene poti po mestu in okolici. Dravsko pot je morda smiselno 

povezati tudi s kolesarjenjem in družinami.  

o Pohorska pot: Pohorje je privlačna lokacija za segment zelenih avanturistov ter za obiskovalce, ki v 

svoje dejavnosti vključujejo šport in rekreacijo. 

o Mestna pot: za mestne poti je značilno, da gre za mestno jedro. Smiselno jih je „raztegniti“ z 

lokacijami izven centra, s čemer se poveča razpršenost, hkrati pa se razbremeni strogi center. Za 

ključne točke v mestu, kot sta npr. Sinagoga in Vinagova klet, se je pokazala potreba po večji 

preglednosti postavljenih tabel za usmerjanje obiskovalcev do turističnih znamenitosti. Mestno pot bi 

se lahko razdelilo na strogi center in razširjeno. 

Raziskava je pokazala na naslednje potenciale za prihodnji razvoj turizma v Mariboru: 

o Geografska promocija Maribora na glavnih stičiščih turističnih destinacij v Sloveniji (Ljubljana, obala, 

Gorenjska). Se pravi na točkah, kjer so obiskovalci v Sloveniji najbolj skoncentrirani in hkrati 

predstavljajo izhodišče za njihovo nadaljevanje poti po Sloveniji. Pričakujemo lahko predvsem dnevne 

obiskovalce.  

o Imamo kar nekaj neizkoriščenih draguljev, ki se jih lahko smiselno poveže v poti. Pri točkah, ki so 

nekoliko bolj oddaljene od mesta Maribor, je potrebno izkoristiti dejstvo, da obiskovalci večinoma 

prihajajo z avtomobilom in so zato obiski točk izven mesta manjši logistični zalogaj.  

o Imamo prevladujoč segment obiskovalcev - zelenih raziskovalcev. S ponudbo je potrebno zadostiti 

njihovim potrebam in jo ustrezno prilagoditi. Pri tem segmentu so v primerjavi z ostalimi točke 

zanimanja precej bolj zgoščene na področju Mariborskega Pohorja. Zeleno raziskovanje bi moral biti 

glavna skupna vsebina.  

Maribor, 19. 9. 2018    
Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Doris Urbančič Windisch 


