
 

Rezultati ankete med prebivalci mesta Maribor   

Na Zavodu za turizem Maribor – Pohorje smo pripravili anketo za analizo zadovoljstva 

prebivalcev. Od 160 anket jih je bilo 82 popolnih.  

Vseh 82 anketirancev podpira turistični razvoj destinacije. V povprečju na lestvici od 1-5 

so anketiranci ocenili s 4,0, da pozitivni učinki turizma odtehtajo negativne. O zadovoljstvu 

z delom organizacije, ki skrbi za razvoj turizma so v povprečju zadovoljni s 3,9. Z oceno 

4,0 na lestvici od 1 – 5 so ocenili, da se na naši destinaciji razvija turizem bolje kot druge 

panoge. Z oceno 4,5 so ocenili, da ima lokalna skupnost koristi od turizma, in z oceno 3,5 

so ocenili anketiranci, da imajo tudi oni od tega korist. 

Z oceno 4,5 so ocenili, da turizem pozitivno vpliva na lokalno identiteto, kulturo in 

dediščino. Z oceno 3,4 so ocenili zadovoljstvo in vključenost in vpliv prebivalcev pri 

načrtovanju in razvoju turizma. Z oceno 3,6 so ocenili trditev da turizem skrbi za varstvo 

in ohranitev narave. 2,5 je ocena za trditev, da turizem povzroča onesnaževanje. 

 Z oceno 3,6 so ocenili , da se zaradi turizma krepi ekološka zavest. 2,7 je ocena za trditev, 

da rast turizma povečuje prometne težave v destinaciji.4,4 je ocena, da povečanje števila 

turistov privede do razvoja lokalnega gospodarstva. Z oceno 4,0 so ocenili da razvoj 

turizma prispeva h kakovosti življenja v destinaciji. Z oceno 3,0 so ocenili da lahko 

sodelujejo pri načrtovanju trajnostnega razvoja turizma. Z ceno 3,6 so ocenili da so dobro 

obveščeni o razvoju turizma.  

Najmanj se anketiranci strinjajo s trditvijo, da je število turistov v visoki sezoni moteče 

(1,6).  

 
Rezultati ankete med turisti v Mariboru  

Ankete smo izvajali terensko in on-line. Izvedli smo jih avgusta 2019 in december – januar 

2020. Izvajali smo med domačimi turisti, med tujimi turisti in med obiskovalci. Kar 84 % 

turistov je prišlo od doma, in 16 % iz druge destinacije. 85 % turistov bo v destinaciji 

uporabljalo lokalno /javno sredstvo ali mehko mobilnost. 63% naših turistov je 

povratnikov, so že bili v Mariboru. Največ odgovorov zakaj so prišli v Maribor je zaradi 

znamenitosti (43%), 18% obiski zaradi prijateljev ali sorodnikov, 10% poslovno in ostali 

so navedli druge razloge.  

Povprečna dnevna poraba turistov je 49,71 EUR, povprečna dnevna poraba na 

enodnevnega obiskovalca pa je 54,83 EUR. 53 % turistov se zaveda prizadevanj destinacije 

za trajnost. 

Kar 97% obiskovalcev ali turistov so zadovoljni s celostno izkušnjo na destinaciji. 

 
Rezultati anketnega vprašalnika za gospodarstvo 

Anketni vprašalnik smo izvajali 2 x in sicer prvi meseca avgusta 2019 in drugič decembra 

2019 in pridobili od turističnega gospodarstva skupaj 36 odgovorov. Od je bilo 31% 

namestitvenih objektov, 27% gostincev in 23% ponudnikov zabave, ostalo so drugi 

ponudniki. Vodja ali direktor podjetja je v 69% moški in 31% ženska. Odgovori, ki se 

navezujejo na prilagojenost sob v namestitvenih obratih za gibalno ovirane goste, jih je 15 

% potrdilo, da imajo prilagojene sobe in kar 85% nima sob za gibalo ovirane. Le 8 % 

anketirancev sodeluje v priznanih programih za podpiranje dostopnosti. Odgovori o porabi 

vode so pomanjkljivi in jih ni mogoče analizirati. 23% anketirancev jih je sprejelo ukrepe 

za varčevanje z vodo, 77 % jih ni sprejelo nobenih ukrepov. Le 4% anketirancev reciklira  



 

 

vodo. 88% anketirancev ločuje odpadke. Le 8% anketirancev uporablja obnovljive vire 

energije. 58 % jih uporablja razsvetljavo z nizko stopnjo porabe energije.  
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