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ANALIZA - Anketa za obiskovalce s potrošnjo 2021 
DESTINACIJA MORAVSKE TOPLICE 

 

Destinacija Moravske Toplice je nosilka bronastega znaka Slovenia Green za destinacije, s katerim se je 
zavezala za trajnostni razvoj občine.  
Z anketnimi vprašalniki je TIC Moravske Toplice preveril zadovoljstvo z aktualnim stanjem med tremi 
deležniki oziroma ciljnimi javnostmi – med prebivalci oziroma občani, turisti oziroma obiskovalci ter 
med predstavniki turističnega gospodarstva.  
Obiskovalce smo anketirali s pomočjo spletnih anket in fizičnih anket, ki so jih deležniki izpolnjevali v 
obdobju med majem in septembrom v poslovalnicah Bike Center Moravske Toplice in TIC Selo ter v 
obdobju med majem in decembrom 2021 v poslovalnici TIC Moravske Toplice.  
Ankete je izpolnilo 77 obiskovalcev.   
Za vsako anketo smo opravili analizo z grafičnim in interpretativnim delom, ki povzema pridobljene 
odgovore. Primeri vprašalnikov so priloženi na koncu.  

  

Datum anketiranja:  (n = 77) 
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1.1 Iz katere države prihajate? (n = 77) 

   

 

1.2 S kom potujete (možen je en odgovor)? (n = 77) 

   

Večina turistov potuje v paru (42 %) oziroma z družino (34 %), solo potuje 10 % obiskovalcev, medtem 
ko s prijatelji 8 %, s sorodniki pa 6 % obiskovalcev.  
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1.3 Kolikokrat ste/boste prespali v naši destinaciji?  (n = 77) 

   

Povprečna doba nočitve na destinaciji je 3,9 nočitev, kar je višja vrednost zaradi tega, ker je večina 
anketnih vprašalnikov bila izpolnjena na vrhuncu turistične sezone v poletnih počitnicah. V tem obdobju 
ni bilo enodnevnih gostov, vsi so prespali vsaj dva dni.  

Ugotavljamo še, da 32,5 % obiskovalcev prespi največ 2 dni in 37,7 % obiskovalcev prespi 2-4 dni.  

 

1.4 Katero obliko prevoza ste/boste najpogosteje uporabljali med bivanjem pri nas (možen je en 
odgovor)? (n = 77) 

   

Obiskovalci za prevoz na destinaciji uporabljajo avto (68 %), 23 % jih je za prevozno sredstvo uporabilo 
kolo, pešačilo je 5 % obiskovalcev, javni transport oziroma avtobus so uporabili 4 % obiskovalcev. 
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1.5 Glavni namen obiska v destinaciji je (možen je en odgovor): (n = 77) 

   

31 % obiskovalcev odgovarja, da je njihov temeljni motiv obiska destinacije počitek, kmalu za tem jih 30 
% meni, da prihaja na destinacijo zaradi rekreacije, 19 % zaradi obiska naravnih in kulturnih znamenitosti 
in 6 % zaradi kulinarike in zabave.  

 

1.6 Ali poznate slovensko znamko za trajnost v turizmu Slovenia Green? (n = 77) 

   

Znamka Slovenia Green je zelo dobra prepoznavna, saj jo prepozna kar 79 % obiskovalcev. 
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2. Ocenite stopnjo zadovoljstva s ponudbo in značilnostmi naše destinacije z ocenami 1 = zelo 
nezadovoljen, 2 = nezadovoljen, 3 = niti zadovoljen, niti nezadovoljen, 4 = zadovoljen, 5 = zelo 

zadovoljen. (n = 77) 

   

Obiskovalci so zadovoljni s ponudbo destinacije, pogrešajo širšo ponudbo za nakupovanje, kar je 
razumljivo, saj se v Moravskih Toplicah nahaja samo ena večja samopostrežna trgovina.  

 

3. Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je 1 = sploh se ne strinjam, 2 = ne 
strinjam se, 3 = niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 = strinjam se, 5 = zelo se strinjam. (n = 77) 

  



 Slovenia Green - Anketa za obiskovalce s potrošnjo           

 

  
www.1ka.si  Stran 6 

Anketiranci so povedali, da na destinaciji brez skrbi pijejo vodo iz pipe (ocena 5 od 5), da destinacija 
spodbuja uporabo trajnostne mobilnosti (5 od 5), saj je nenazadnje tudi v ta namen bil vzpostavljen Bike 
Center Moravske Toplice, na destinaciji so za obiskovalce na voljo informacije o tem, kako se obnašati 
odgovorno (5 od 5), anketiranci trdijo, da je obiskovalcem na voljo dovolj informacij o lokalni 
gastronomski ponudbi (4, 9 od 5), in dovolj mest za ločevanje odpadkov (4,9 od 5). Trdijo tudi, da je na 
destinaciji dovolj informacij o skrbi za zdravje in varnost (4,9 od 5) in da je na voljo dovolj informacij za 
varčevanje z energijo in vodo. (4,9 od 5).   

3.8 Kaj bi po vašem mnenju destinacija še lahko naredila za bolj zeleno turistično ponudbo?   

 

Q13 3.8 Kaj bi po vašem mnenju destinacija še lahko naredila za bolj zeleno turistično ponudbo?  

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 ponudba večih 
električnih koles 

1 1% 8% 8% 

 vse ok 1 1% 8% 17% 

 ne vem 6 8% 50% 67% 

 še več pohodnih 
poti 

1 1% 8% 75% 

 nimam predlogov 1 1% 8% 83% 

 nimam pripomb 1 1% 8% 92% 

 več možnosti za 
javni transport 

1 1% 8% 100% 

Veljavni Skupaj 12 16% 100%  

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 65 84%   

 Skupaj 65 84%   

 SKUPAJ 77 100%   
      

Z namenom izboljšanja trajnosti na destinaciji so predlogi s strani obiskovalcev, da je v ponudbi več 
električnih koles, da je več pohodnih poti in več možnosti za javni transport.  

 

4.1 Spol (n = 77) 

   

Med anketiranimi obiskovalci je bilo 69 % žensk in 31 % moških.  
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4.2 Starost (n = 77) 

   

25 % anketiranih obiskovalcev je bilo starih nad 65 let, 35 % med 45 in 64 leti, 36 % obiskovalcev med 
24 In 44 leti ter 4 % obiskovalcev do 24 let.  

4.3 Status (n = 77) 

 

70 % ankeiranih obiskovalcev je zaposlenih, 25 % anketiranih je upokojencev in 5 % študentov ozrioma 
učencev.    

5.1 Kako ste pripotovali v destinacijo?  (n = 77 

   

Na destinacijo je kar 91 % obiskovalcev pripotovalo v lastni organizaciji, to pomeni z lastnim prevoznim 
sredstvom. Samo 9 % jih je pripotovalo v okviru potovalnega paketa.   
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5.2 Kaj vključuje potovalni paket? (n = 7) 

   

Paket je v 86 % vseboval obisk naše destinacije (hotelska ponudba) in v 14 % tudi obisk drugih regijskih 
destinacij.  

5.6 Kolikšni so po vašem mnenju izdatki za obisk v naši destinaciji? (n = 77) 

   

Izdatki na destinaciji so pričakovani, vsaj tako trdi kar 86 % anketiranih obiskovalcev, medtem ko 12 % 
anketiranih obiskovalcev pravi, da so stroški nižji od pričakovanih in 3 % anketiranih navaja, da so stroški 
na destinaciji višji od pričakovanih.  
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4.4. Turistična potrošnja in preračunani zbrani stroški na osebo na dan  

 

Nekateri anketiranci so na vpašanje o potrošnji odgovarjali za posamezen dan, spet drugi za več dni, 
zato je bilo potrebno ročno preračunati stroške na osebo na dan. Pri tem smo vključili samo tiste, ki so 
veljavno izpolnili navedeno anketno vprašanje. Ker na podlagi podanih odgovorov drugače ni bilo možno 
priti do tega zneska kot z računanjem povprečja potrošnje na dan nas osebo, ki je bila v znesku 43,2 
EUR/osebo/noč.  

Znesek potrošnje je nekoliko nižji na osebo zaradi tega, ker vanj anketiranci zelo pogosto niso 
vključevali porabljenih zneskov koriščenja turističnih bonov. Mnogo anketirancev je prav zaradi 
koriščenja turističnih bonov, odgovarjalo pri stroških nočitve s številko 0.  

 

 

 

 


