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ANALIZA- Anketa za prebivalce 2021 
DESTINACIJA MORAVSKE TOPLICE  

 

Občina oziroma 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.  
Prebivalce smo anketirali s pomočjo spletnih anket v letu 2021.  
Odziv bil nekoliko slabši, saj je ankete kljub stalnim prizadevanjem izpolnilo 61 občanov.  
Anketa se je izvajala v času veljavnih ukrepov za preprečevanje koronavirusa. 
Za vsako anketo smo opravili analizo z grafičnim in interpretativnim delom, ki povzema pridobljene 
odgovore. Primeri vprašalnikov so priloženi na koncu.  

Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je 1 = sploh se ne strinjam, 2 = se ne 
strinjam, 3 = niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 = strinjam se, 5 = zelo se strinjam. (n = 61) 
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1.1 Prebivalci v anketi trdijo, da so se zaradi turizma občutno povišale cene nepremičnin v Moravskih 
Toplicah (povprečna ocena strinjanja 4,1 od 5). 

1.2 Prebivalci trdijo, da so z delom TIC-a, ki skrbi za promocijo in razvoj turizma na destinaciji zadovoljni 
in so ga ocenili z oceno 3,7 od 5.  

1.3 Prebivalci menijo tudi, da so o razvoju turizma v destinaciji dobro obveščeni oziroma da so tudi 
zadovoljni z razvojem turizma (ocena 3,5 od 5).  

1.4 Prebivalci v anketi odgovarjajo, da imajo možnost sodelovati pri načrtovanju razvoja turizma (z 
oceno 2,9 od 5). 

1.5 Prebivalci menijo, da pozitivni učinki turizma odtehtajo negativne (ocena 3,9 od 5).  

1.6 Prebivalci z oceno 3 od 5 so ocenili, da jih moti gneča v visoki sezoni.  

1.7 Anketirani prebivalci opažajo, da se na destinaciji razvija zeleni turizem (ocena 3,6 od 5), 

1.8 Prebivalci se strinjajo, da turizem omogoča boljše možnosti za preživljanje prostega časa, se strinja 
večina anketirancev (ocena 4 od 5). 

1.9 Z oceno 2,7 od 5 prebivalci ocenjujejo, da turizem povzroča slabše zdravstvene razmere.  

1.10 Z oceno 2,9 od 5 prebivalci trdijo, da so se zaradi turizma povišali njihovi življenjski stroški.  

1.11 Z oceno 4.1 so ocenili trditev, da so se zaradi turizma povišale cene nepremičnin.  

1.12 Z oceno 3.3 od 5 so prebivalci ocenili trditev, da turizem povzroča prekomerno onesnaževanje.  

1.13 Z oceno 3.1 od 5 ocenjuje trditev, da turizem povečuje prometne težave na destinaciji.  

1.14 Z oceno 2.5 od 5 prebivalci ocenjujejo vpliv turizma na varnost v destinaciji.  

1.15 Z oceno 3.7 od 5 prebivalci ocenjujejo, da da turizem v zadostni meri skrbi za ohranitev narave in 
kulture.  

1.16 Prebivalci z oceno 4 od 5 ocenjujejo korist lokalne skupnosti od turizma.  
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2.1 Spol (n = 61) 

   

Med anketiranimi prebivalci je bilo 69 % žensk in 31 % moških.  

 

 

 

 

2.2 Starost (n = 61) 

   

Starostna struktura anketirancev je zanimiva, saj se je odzvalo največ v starosti 45-64 let (41 %), sledili 
so v starosti med 25 In 44 let (38 %), nato do 24 let (15 %) in namanj je bilo v starosti več kot 65 let (7%). 

2.3 Status (n = 61) 
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Anketirani prebivalci so bili večinoma zaposleni (66 %), odzvalo se je 15 % upokojencev, 11 % študentov 
in 8 % drugih (brezposelni in dijakov).  
 

Q6_4_text Q6 (drugo: ) 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 dijak 2 3% 40% 40% 

 brezposelna 1 2% 20% 60% 

 brezposeln 2 3% 40% 100% 

Veljavni Skupaj 5 8% 100%  

Manjkajoči -2 (Preskok (if)) 56 92%   

 Skupaj 56 92%   

 SKUPAJ 61 100%   

 

2.4 Ali vam oz. komu od vaših družinskih članov turistična dejavnost predstavlja neposredni vir 
dohodkov (zaposlitev, študentsko delo, dodatni zaslužek z oddajanjem sob, prodajo domačih 

izdelkov ...)? (n = 61) 
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Med anketiranimi prebivalci je bilo kar 77 % tistih, ki jim turistična dejavnost ne predstavlja 
neposrednega vira dohodkov, medtem ko 23 % anketiranih pa turizem predstavlja neposredni vir 
dohodkov.  


