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Poznavanje in zadovoljstvo uporabnikov na področju turistične ponudbe 

Rezultati ankete  

 

Javnomnenjska raziskava, katere cilj je ugotavljanje, kako lokalno prebivalstvo ocenjuje in vidi možnosti 

nadaljnjega razvoja turistične ponudbe, je bila izvedena med 4. in 15. 6. 2018 v kombinaciji 

telefonskega in spletnega anketiranja; vzorec je vključeval 1008 anketirancev. 75 % anketirancev je bilo 

prebivalcev občine Maribor in 25 % prebivalcev ostalih podravskih občin, ki so dopolnili 18 let.  

 

Ključne ugotovitve: 

• V občini Maribor slaba tretjina anketirancev zatrjuje, da ve veliko o turizmu v občini, medtem ko je v 

ostalih občinah Podravja takšnih petina. 

 

• Anketiranci tako v občini Maribor kot v ostalih občinah Podravja najvišje ocenjujejo trditve, da 

turizem prispeva k razvoju, prinaša boljše možnosti prostega časa in dviguje kakovost življenja. V 

najmanjši meri pa se strinjajo s trditvami, da je turistov v njihovem kraju preveč, da je zaradi turizma 

življenje neprijetno in da turisti preveč bremenijo infrastrukturo.  

 

• Povprečna ocena stopnje podpore turizma v občini Maribor znaša 4,05, medtem ko je v ostalih 

občinah Podravja nekoliko nižja - 3,92. Najvišjo povprečno oceno turistične ponudbe je prejela 

ponudba v trgovinah (3,73). Sledi ponudba gostinskih obratov (MB - 3,58; ostale občine - 3,56) in 

čistoča (MB - 3,45; ostale občine - 3,23). Najnižjo povprečno oceno so anketiranci dodelili parkiriščem 

(MB - 2,57; ostale občine - 3,55) in prometu (MB - 2,70; ostale občine - 2,79). 

 

• Anketiranci občine Maribor in ostalih občin Podravja se v najvišji meri strinjajo s trditvijo, da se 

morajo pri razvoju turizma bolj povezati in sodelovati (povprečna ocena 4,30), medtem ko trditev, da 

je potrebno dvigniti cene turističnih doživetij, dosega najnižje strinjanje (MB - 2,32; ostale občine - 

2,62). • Najbolj primerna oblika turizma je v občini Maribor rekreativni in športni turizem (4,34), v  

ostalih občinah Podravja pa turizem na podeželju (4,30), medtem ko je najslabše, vendar še vedno z 

visoko povprečno oceno, ocenjen adrenalinski turizem (3,83) v občini Maribor, v ostalih občinah 

Podravja pa zdravstveni in termalni turizem (3,08).  
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• Prvih deset produktov, s katerimi naj se občina, kjer živijo, predstavlja domačim in mednarodnim 

turistom, je: Pohorje, Festival Lent, najstarejša vinska trta na svetu, Drava, neokrnjena narava, šport, 

kulinarika, Zlata lisica, smučanje in SNG Maribor. 

 

Maribor, 15.6.2018   

 

Zavod za turizem Maribor – Pohorje,  

Doris Urbančič Windisch, direktorica 

 


