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Izvleček
Značilnosti turističnega povpraševanja v Zrečah
V zaključni seminarski nalogi je obravnavan zdraviliški turizem s poudarkom na zdraviliškem
turizmu v občini Zreče. Na kratko sta predstavljena razvoj zdraviliškega turizma na splošno in
v Sloveniji ter občina Zreče. Glavni namen zaključne seminarske naloge je predstaviti
turistično ponudbo v občini Zreče s poudarkom na Termah Zreče ter s pomočjo anketne
raziskave ugotoviti, kakšno je mnenje gostov o storitvah v Termah Zreče. Glavna turistična
ponudnika v občini Zreče sta Klimatsko-turistični center Rogla in Terme Zreče, katerima sta
razvoj omogočila gorska klima ter zdravilna termalna voda. Naravna moč zdravljenja ob
pomoči strokovno usposobljenega zdravstvenega osebja, bazenski kompleks, savne in
ponudba raznovrstnih masaž so tisti, ki v Terme Zreče vsako leto pripeljejo številne goste.
Rezultati raziskave so pokazali, da gostje terme in kakovost njihovih storitev ocenjujejo zelo
visoko. Medtem ko so z zdravstvenimi storitvami zelo zadovoljni, so tisti, ki so željni zgolj
oddiha in zabave, mnenja, da bi terme lahko razširile bazenski kompleks ali ponudile več
družabnega dogajanja. Na drugi strani pa so nekateri mnenja, da spremembe niso potrebne,
saj gre prioritetno za zdravilišče, kjer sta mir in tišina zelo pomembna. Ker ponujajo
specifične oblike zdravljenja, prihajajo v terme gostje iz vseh delov Slovenije ter tudi iz
tujine.
Ključne besede: Zdraviliški turizem, turistična ponudba, zdravilišča, regionalna geografija,
občina Zreče

Abstract
Characteristics of tourism demand in Zreče
In the final seminar paper health tourism is discussed with a focus on a health tourism in the
municipality of Zreče. The development of spa tourism in general and in Slovenia and
municipality of Zreče is presented in short. The main purpose of the final seminar paper is to
outline the tourist offer in the municipality of Zreče with a focus on Terme Zreče and through
a questionnaire survey to determine what the opinion of guests on services at Terme Zreče is.
Climatic-tourism center Rogla and Terme Zreče are major institutions of tourism in Zreče.
Mountain air and the healing thermal water enabled their formation. Natural healing power
with the help of qualified medical personnel, swimming pool complex, saunas and offer of a
variety of massages are the reasons for the arrival of a large number of guests in Terme Zreče.
The results of the survey showed that the quality of services in Terme Zreče is rated very high
by their guests. Some guests are there because they need some relaxation and fun. They
suggest to expand swimming pool complex and to offer more social activities in spa. On the
other hand, some guest believe that changes are not necessary because that is a place where
peace and silence are very important. Because of spas specific health services, their guests
come from all regions of Slovenia well as from abroad.
Keywords: Health tourism, tourism supply, health resorts, regional geography, municipality
of Zreče
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1. UVOD
Mesto Zreče se nahaja v severovzhodni Sloveniji pod Pohorjem v Dravinjski dolini in je
sedež občine Zreče. Poleg kmetijstva, malega gospodarstva in kovaške industrije je kot
gospodarska panoga zelo pomemben zdraviliški turizem. Zdraviliškim krajem daje prednost
prepletanje turizma z zdravstvom, saj to omogoča edinstveno ponudbo. Terme Zreče so eno
od petnajstih naravnih zdravilišč v Sloveniji, izkoriščajo pa naravno termalno vodo. Vseh
petnajst naravnih zdravilišč je združenih v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč in s tem
imajo pravico do trženja pod kolektivno zaščiteno blagovno znamko Slovenska naravna
zdravilišča. Lastnik Term Zreče je podjetje UNITUR, ki je tudi največje podjetje v občini.
Gostje prihajajo iz bližnjih in tudi iz zelo oddaljenih občin, zelo pomemben pa je tudi delež
tujih turistov.
1.1.

NAMEN IN CILJI

Glavni namen diplomskega dela je predstaviti turistično ponudbo v občini Zreče s
poudarkom na turistični ponudbi v Termah Zreče ter s pomočjo anketne raziskave ugotoviti,
kako slednjo ocenjujejo gostje v termah.
CILJI:
-

-

1.2.

Predstavitev območja in njegovih fizičnogeografskih in družbenogeografskih
značilnosti.
Predstaviti razvoj zdraviliškega turizma v Sloveniji in to povezati z razvojem
zdraviliškega turizma v občini Zreče.
Opredeliti osnovne značilnosti zdraviliškega turizma in osnovne dejavnike, ki so za to
na določenem mestu potrebni.
Ugotoviti kakšen je bil razvoj Term Zreče, kako je že obstoječa turistična
infrastruktura vplivala na ta razvoj in kako je nastanek Term Zreče vplival na razvoj
druge turistične infrastrukture.
Ugotoviti kakšne so osnovne značilnosti turistov, ki prihajajo v Terme Zreče in zakaj
se odločajo ravno za to slovensko zdravilišče.
Ugotoviti katere turistične znamenitosti so najbolj privlačne za turiste in kateri del
turistične infrastrukture je pomanjkljiv.
Ugotoviti kakšna je sestava turistov in iz katerih krajev prihajajo najpogosteje ter kaj
je najpogostejši vzrok njihovega obiska.
Ugotoviti kakšni so načrti razvoja turizma v občini Zreče v prihodnosti in kakšno je
mnenje obiskovalcev o tem, katere spremembe in inovacije bi bile najbolj učinkovite.
DELOVNE HIPOTEZE:

-

Motivi gostov v Termah Zreče so glede na starost, spol in dolžino obiska (enodnevni,
večdnevni gosti) med seboj zelo različni.
Največji delež obiskovalcev prihaja iz bližnjih krajev, zaradi specifične zdraviliške
ponudbe pa je relativno visok delež obiskovalcev iz krajev po celi Sloveniji.
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1.3.

METODE DELA

Izdelava zaključne seminarske naloge je temeljila na več različnih metodah. Pridobljene
podatke in informacije je bilo na koncu potrebno smiselno sintetizirati in izpeljati sklepe.
Najprej je bila pregledana razpoložljiva literatura, s katero so bile pridobljene osnovne
informacije o naravnih in družbenih lastnostih obravnavanega območja ter o osnovnih
značilnostih in razvoju obravnavane vrste turizma. Pridobljeni so bili podatki o
družbenogeografskih in naravnogeografskih značilnostih občine Zreče ter podatki o nekaterih
glavnih dejavnikih in značilnostih razvoja zdraviliškega turizma skozi čas.
Za opredelitev značilnosti gostov, njihovega zadovoljstva s turistično ponudbo Term Zreče ter
načina uporabe turistične infrastrukture je bilo potrebno lastno delo na terenu. Uporabljena
metoda je bilo anketiranje, ki je potekalo v marcu in aprilu 2014, v raziskavo pa je bilo
vključenih 112 naključnih gostov Term Zreče. Več podrobnosti o anketi in anketirancih je
zapisanih v poglavju z naslovom Značilnosti turizma v Zrečah s poudarkom na turističnem
kompleksu Terme Zreče.
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2. GEOGRAFSKI ORIS OBČINE ZREČE
Mesto Zreče se nahaja v severovzhodni Sloveniji pod Pohorjem v Dravinjski dolini. Mesto je
od leta 1995 sedež občine Zreče, ki obsega krajevne skupnosti Zreče, Stranice, Gorenje,
Skomarje, Resnik in Dobrovlje. Status mesta so Zreče dobile leta 1987, ko so se združila
naselja Spodnje Zreče, Zgornje Zreče in Dobrave (Uradni Slovenski turistični …, 2014).
Občina spada v Spodnjesavinjsko regijo, je srednje velika in podeželskega tipa. Leta 2013 je
dobila certifikat ISSO, saj je kakovost življenja nadpovprečna, občino pa odlikuje solidna in
uravnotežena stopnja doseženega razvoja (Osebna izkaznica občine Zreče, 2014).
Grb ima obliko ščita, v katerem je, na rumeni podlagi, na sredini srce v zeleni barvi, na
spodnjem delu pa sta dva zlatorumena vala. Srce ponazarja zeleno Pohorje, vala pa termalno
vodo oziroma valovitost Pohorja (Leskovar, 2005).
2.1.

LEGA IN POLOŽAJ

Občina Zreče je del Savinjske statistične regije, ki je po številu prebivalcev druga največja
statistična regija v Sloveniji. Njene sosednje občine so Mislinja, Lovrenc na Pohorju,
Slovenska Bistrica, Oplotnica, Slovenske Konjice, Vojnik in Vitanje. Skupaj z občinama
Slovenske Konjice in Vitanje spada pod upravno enoto Slovenske Konjice (Atlas okolja,
2014). Preko občine Zreče potekajo regionalna cesta ter številne lokalne in stranske ceste, v
bližini občine pa poteka tudi avtocesta. Izvoz Tepanje na avtocesti v smeri Maribor –
Ljubljana ali v smeri Ljubljana – Maribor je najbližji izvoz, ki nato, preko regionalne ceste
skozi Slovenske Konjice, omogoča najhitrejši dostop do občine Zreče (Slovenija turistični
atlas, 2002). Najbližja železniška postaja je v Celju ali v Mariboru, avtobusni promet pa
omogoča redne prevoze v smeri Slovenskih Konjic, Maribora in Celja (Terme Zreče, 2014).
Karta 1: Karta občine Zreče

Vir: Geopedia, 2014
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2.2.

NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Občina Zreče je zelo razgibana, saj je najnižja nadmorska višina 360 metrov v Zreški dolini,
najvišja pa 1553 metrov v skrajnem severnem delu. Osrednji del občine je razčlenjen na grape
in pobočja in proti severu preide v sploščeno zaobljeno površje z nadmorsko višino nad 1000
metrov.
Območje občine obsega gornji del južnega Pohorja, kjer najdemo številne izvire potokov, ki
se izlivajo v Dravinjo, največjo reko na območju občine. V občino spada južno Pohorje vse od
vrha Rogle do podnožja Pohorja, od tam pa se nadaljuje kot gričevnat svet proti Brinjevi gori
in Gračiču v dolino Dravinje. Naprej zopet prehaja v gričevje, ki se vleče vse do Male Gore
pod Lindekom. Za hribovit severni del občine je značilen iglast gozd, za gričevnat spodnji del
občine pa so značilna kmetijska zemljišča, tam pa se nahaja tudi mestno jedro Zreč in nekaj
večjih naselij. Na Zreškem Pohorju najdemo tudi nekaj samotnih kmetij (Razvojni program
občine Zreče …, 2009).
2.3.

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Občina Zreče je sestavljena iz 27 naselij, v katerih je ob popisu leta 2013 živelo 6394
prebivalcev, od tega 3280 moških in 3114 žensk. Število prebivalcev se v zadnjih letih
zmanjšuje, prav tako pa se zmanjšuje tudi naravni prirast. Glede na selitveni prirast med
občinami, je občina Zreče do leta 2008 beležila trend odseljevanja, v zadnjih štirih letih pa je
prirast še vedno negativen, vendar se število odselitev zmanjšuje. Selitveni prirast s tujino iz
leta v leto zelo niha, vrednosti so večinoma pozitivne, negativna vrednost v zadnjih desetih
letih je zabeležena le za leto 2010. Skupni prirast pa je negativen zadnja štiri leta, nazadnje je
leta 2012 znašal – 19 oseb.
Površina občine je 67 km2, gostota poselitve pa je 95,4 prebivalca na km2. Povprečna starost
prebivalcev je 40,4 let, kar je nižje od slovenskega povprečja, ki znaša 42,2 leti. Indeks
staranja prebivalstva je 89,5, pri čemer je vrednost slednjega pri moških le 74,2, pri ženskah
pa 106,1. Vrednost indeksa 89,5 pomeni, da je na 100 prebivalcev starih manj kot 15 let, 89
prebivalcev starejših od 65 let. Glede na slovensko povprečje, ki je 118,9, je indeks staranja
zelo ugoden. Leta 2013 je bilo prebivalcev starejših od 15 let 5378, od tega 3100 aktivnih in
2278 neaktivnih. Med 3100 aktivnimi prebivalci je 360 nezaposlenih, ostali so zaposleni, med
2278 neaktivnimi pa je 511 učencev, dijakov oziroma študentov, 1433 upokojencev in 334
ostalih. Stopnja registrirane brezposelnosti je istega leta znašala 10,4, kar je nižje od
slovenskega povprečja, ki je takrat znašalo 13,5. Leta 2005 je bila sicer stopnja registrirane
brezposelnosti le okrog 7, od takrat naprej pa je zanjo značilen trend naraščanja (SURS,
2014).
V občini je 389 podjetij, med katerimi je vodilni UNITUR z letnim prihodkom 170 milijonov
evrov, drugi pa je GKN Driveline Slovenija d.o.o, katerega letni prihodek pa znaša manj kot
tretjino UNITUR-jevega (Osebna izkaznica občine Zreče, 2011).
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3. ZNAČILNOSTI TURISTIČNEGA OBISKA V OBČINI ZREČE
Grafikon 1: Prenočitve in prihodi turistov v občini Zreče po mesecih v letu 2013

Vir: SURS, 2014
V zgornjem grafikonu (Grafikon 1) je prikazano število prihodov turistov v občino Zreče ter
število njihovih prenočitev v občini po mesecih v letu 2013. Število turistov v Zrečah
povezujem z zdraviliškim in smučarskim turizmom, saj sta obe omenjeni vrsti turizma v
občini daleč pred ostalimi. Kot že omenjeno za zdraviliški turizem ni značilna sezonskost,
čeprav je v nekaterih mesecih gostov občutno manj. Smučarski turizem je na drugi strani
izrazito sezonski, saj tudi smučišča, za razliko od term, delujejo le v zimskih mesecih.
Dolžina sezone je seveda odvisna od vremenskih razmer in zato iz leta v leto ni popolnoma
enaka. Iz grafikona je razvidno, da je izrazito največ gostov pozimi in v obeh najtoplejših
mesecih v letu, najmanj pa v mesecih med zimsko in poletno sezono in obratno. Največje
število prenočitev je bilo v letu 2013 zabeleženih v januarju, ko so jih zabeležili 32612,
najmanjše število pa v novembru, ko so jih zabeležili 8330. Prihodov turistov je bilo največ v
februarju, najmanj pa prav tako v novembru. Glede na leto 2013 lahko zaključimo, da ima
občina Zreče največ prihodov in prenočitev turistov v januarju in februarju, prav tako pa tudi
v juliju in avgustu, najmanjši pa je obisk med aprilom in junijem ter med septembrom in
novembrom.
Kot omenjeno predstavljajo velik delež turistov v občini Zreče gostje Term Zreče in smučišča
Rogla. Pri tem ne gre zanemariti tudi tistih turistov, ki se na Roglo odpravijo v poletnem času
kot planinci. Glede na omenjena dejstva lahko iz grafa sklepam, da je veliko število gostov v
zimskem času pogojeno s smučanjem na Rogli ter tudi z obiskom term, veliko število gostov
v najtoplejših poletnih mesecih pa večinoma z obiskom term ter delno tudi z obiskom Rogle.
Za primerjavo števila turistov med Zrečami in Roglo, sem uporabila zadnje dosegljive
podatke, v katerih sta kraja obravnavana ločeno. V spodnjem grafikonu (Grafikon 2) je
razvidno, da je število prenočitev preko celega leta v Zrečah nekoliko večje kot na Rogli, v
obeh krajih pa je veliko več prenočitev domačih turistov kot tujih. V letu 2004 je Zreče
obiskalo 27493, Roglo pa 23255 turistov. Pomemben podatek je, da je bilo na Rogli število
prihodov domačih turistov večje kot v Zrečah, vendar je bilo na drugi strani izrazito manjše
število prihodov tujih turistov.
5

Grafikon 2: Število prihodov in prenočitev turistov v Zrečah in na Rogli leta 2004

Vir: SURS, 2014
Zanimalo me je tudi kakšen je trend gibanja števila turistov v občini v zadnjih nekaj letih. Po
podatkih za obdobje med letoma 2008 in 2013, ki so prikazani v spodnjem grafikonu
(Grafikon 3) ugotavljam, da se število prihodov in prenočitev turistov v občini Zreče niti ne
zmanjšuje, niti ne povečuje. Število prenočitev se vsako leto giblje okoli 230.000, število
prihodov pa okoli 60.000. Veliko več je prihodov in prenočitev domačih turistov kot tujih,
razlika v deležih obojih pa se skozi leta le malo spreminja.
Grafikon 3: Število prihodov in prenočitev domačih in tujih turistov med leti 2008 in
2013

Vir: SURS, 2014
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4. TEMELJNE ZNAČILNOSTI ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA
Zdraviliški turizem prištevamo med najstarejše oblike turizma, saj je obstajal že v času
Rimljanov. Bogatejši ljudje so namreč zelo radi obiskovali terme zaradi toplih vrelcev,
počitka, zabave in sklepanja kupčij. Njegove strokovne temelje lahko umestimo v
balneologijo, iz katere izhaja zdravljenje s kopelmi in mineralnimi vodami. Zdraviliški
turizem lahko izpostavimo tudi kot eno izmed najstabilnejših oblik turizma, saj je zdravljenje
nujna potreba. Definiramo ga lahko kot skupnost odnosov in pojavov, ki s spremembo kraja
bivanja spodbujajo, stabilizirajo in po potrebi vzpostavljajo telesno, duševno in socialno
dobro počutje z uporabo zdravstvenih storitev (Gojčič, 2005). Ta vrsta turizma je zelo
pomembna zaradi dolge sezone in najdaljše povprečne dobe bivanja turistov. V zdraviliščih
beležijo namreč skoraj tretjino vseh nočitev v Sloveniji (Natek, 2008).
4.1.

RAZVOJ ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA

Stari Rimljani so imeli visoko razvit turizem, ponudbe katerega so se posluževali predvsem
privilegirani sloji. Rimski imperij je obsegal zelo veliko območje, ki je pokrivalo turistične
potrebe, obenem pa niso imeli težav potovati znotraj imperija. Zanimale so jih naravne in
kulturne znamenitosti, v prostem času pa so radi obiskovali terme s toplimi vrelci. Znano je,
da so obiskovali terme Vichy, St. Moritz in Baden, na slovenskem območju pa Rimske toplice
(Brezovec, Cvikl, 2006). Rimljani so termalna kopališča ob toplih izvirih zdravilnih voda
odpirali povsod po rimskem imperiju. Po razpadu imperija so, zaradi vojnih spopadov in
nemirov, dotedanje oblike turizma izginile. Nazadovalo je tudi politično, kulturno in družabno
življenje, posledično pa se je zmanjšal tudi življenjski standard. Potovanja so bila zelo
omejena, večinoma so potovali le vojaki, trgovci ali poštni sli (Zorko, 1999). V srednjem
veku je zdraviliški turizem zamrl, saj je bila edina oblika turizma romarstvo v oddaljene kraje.
V času renesanse, razsvetljenstva ter tudi romantike so bile v ospredju prav tako druge oblike
turizma. Predvsem je bil poudarek na potovanjih in spoznavanjih tujih dežel, ljudi in njihovih
običajev. Izumi, kot je bil na primer parnik v času razsvetljenstva, so omogočili še
intenzivnejši razvoj turizma. Tehnični napredek in izboljšanje prometnih sredstev je
omogočilo napredek industrije in prometa, posledično pa tudi napredek družbe. Povečalo se je
število prebivalcev in stopnja urbanizacije, višala se je stopnja industrializacije, naraščala je
produktivnost dela, prav tako pa so rasli narodni dohodek in osebni prejemki. Sloj bogatejših
ljudi je bil vedno širši, prostega časa pa je bilo več, zato je naraščala tudi potreba po zabavi,
razvedrilu in počitku. Primerno temu se je razvijala turistična ponudba, nastajali pa so novi
turistični kraji in nastanitveni objekti. Obdobje turizma posameznikov, ki je trajalo med leti
1816 in 1890, je temeljilo na spoznavanju alpskih in sredozemskih krajev, postopoma pa je
naraščal tudi pomen zdraviliških krajev, ki so bili pomembni že v času rimskega cesarstva.
Vichy v Franciji in Bath v Angliji sta kraja, ki sta v tem času ponovno doživljala razvoj, na
Bledu v Sloveniji pa se je začel razvoj turizma na območju naše države. Obdobje klasičnega
turizma, ki je trajalo od leta 1890 do leta 1945, je pomenilo za turizem rahlo nazadovanje.
Luksuzni hoteli so propadali, nastajali so novi, manj luksuzni in cenovno ugodnejši. Kljub
temu se je v tem obdobju razvilo več novih turističnih krajev, med zdraviliškimi sta v
Sloveniji najbolj poznana Radenci in Rogaška Slatina. Zdraviliški dom v Rogaški Slatini je
bil takrat zelo pomemben, saj je bil eden od nastanitvenih objektov, ki so gostili najelitnejše
goste. Turizem med obema svetovnima vojnama je bil ujet v čas svetovne krize, zaradi katere
je izgubil velik del luksuznega pomena. Kljub temu se je, zaradi potrebe množice po oddihu,
obdržal kot pomembna panoga (Brezovec, Cvikl, 2006).
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Po drugi svetovni vojni se je začel nov razvojni cikel turizma, kar pomeni izgradnjo hotelov
in druge turistične infrastrukture. Zdraviliški turizem se je osredotočil predvsem na dejstvo,
da mora zadovoljiti povečano povpraševanje, saj se je v tem času v vseh državah povečal
priliv tujih turistov. Danes je zdraviliški turizem zelo pomemben. Po eni strani je statičen, saj
je odvisen od nahajališča virov, na drugi strani pa je zelo dinamičen, saj skuša zadovoljiti čim
več različnih potreb. Marsikje je danes zdraviliški turizem živ v kombinaciji z drugimi
oblikami turizma. Razvoj ni več osredotočen na razvitejše države, saj se nove destinacije
pojavljajo tudi v Afriki in Aziji. Kenija, Južnoafriška republika, Tajska, Indonezija, Avstralija
in Nova Zelandija so države, ki imajo velik potencial za razvoj različnih oblik turizma, med
drugim tudi zdraviliškega (Brezovec, Cvikl, 2006).
Zdraviliški kraji sicer predstavljajo poseben tip turističnih krajev z najdaljšo zgodovinsko
tradicijo. Kopanje v termalnih vodah, pitje zdravilnih vod in druženje višjega sloja za zabavo
je preraslo v visoko usposobljeno medicinske rehabilitacijo na osnovi uporabe naravnih
zdravilnih sredstev. Prednost zdraviliških krajev danes je, da se zdravstvo prepleta s turizmom
in s tem omogoča edinstveno ponudbo (Horvat, 2000). Nekaj evropskih termalnih in
mineralnih zdraviliških krajev je navezanih na gorske turistične regije in njihovo podnožje,
veliko pa se jih nahaja tudi izven turističnih regij, tudi tam, kjer ni veliko drugih naravnih ali
kulturnih turističnih dobrin. Z nazivom mednarodnih zdraviliških krajev se lahko ponašajo
predvsem kraji ob termalnih in mineralnih vrelcih, ki so bili v Evropi poznani že pred prvo
svetovno vojno. Največ takih krajev je v osrednjem delu Nemčije, v jugozahodni in osrednji
Italiji ter v hribovju, gričevju ali ravninah Češke, Slovaške, Madžarske, Francije, Španije in
držav bivše Jugoslavije (Jeršič, 1990).
4.2.

ZDRAVILIŠKI TURIZEM V SLOVENIJI

Začetki zdraviliškega turizma v Sloveniji segajo daleč nazaj in so bili v prejšnjih stoletjih
omejeni zgolj na obisk zdravilnih vrelcev. Poleg zdravilnih vrelcev so bile za turiste privlačne
tudi druge naravne danosti, ki odlikujejo Slovenijo. Turizem kot tak je bil pred obema
svetovnima vojnama sicer še zelo omejen in dostopen le ožjemu krogu bogatejših (Razvoj
turizma v Sloveniji, 1996). Medtem ko so druge vrste turizma pred drugo svetovno vojno
doživljale preobrazbo, zdraviliški turizem ni doživel velikih sprememb. Zdravilišča so se
širila in obnavljala, njihova struktura in velikost pa se nista bistveno spreminjali. Banovinsko
zdravilišče Rogaška Slatina, Zdravilišče Slatina Radenci, Radio-termalno zdravilišče Laško,
Zdravilišče-toplice Dobrna, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Rimske Toplice, Medijske
Toplice, Rimski vrelec-Kotlje, Zdravilišče Golnik in Zdravilišče Topolšica so bila zdravilišča,
ki so takrat delovala (Kresal, 1996).
Šele po drugi svetovni vojni, z osvoboditvijo izpod okupacije in spremembo
družbenopolitičnega sistema, je turizem začel dobivati drugačen pomen in vlogo. Z razvojem
tržnega gospodarstva konec 60. let je postajal vedno bolj donosna gospodarska dejavnost.
Revnejše prebivalstvo je bilo vključeno v tok turizma šele z uvedbo višjih oblik delovnih
razmerij, krajšega delovnega časa in pravice do letnih dopustov. Hiter razvoj industrije in
drugih gospodarskih panog, ki so zaposlovale večje število bolje plačanih uslužbencev, je
večal delež premožnejšega prebivalstva. Letni dopust je bil eden od pomembnih elementov
razvoja turizma, saj je ljudem omogočil potovanja oziroma izlete, s čimer se je elitni turizem
počasi spreminjal v množičnega (Razvoj turizma v Sloveniji, 1996).
Za turizem so bili dolgo časa pomembni predvsem tuji turisti. Ravno zdravilišča in kopališča s
termalno in mineralno vodo pa so bila tista, ki so na začetku sprožila prihajanje tujih turistov
v Slovenijo. Slednje je slovenskim krajem omogočilo napredovanje in razvoj, kar se jasno
odraža v razvoju Bleda. Zdraviliški turizem se je tam začel razvijati leta 1854, ko so pri
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današnjem hotelu Toplice zajeli vrelec s stalno temperaturo 23 0C. Razvil se je iz kopališkega
turizma, naravne lepote pa so kraju pomagale do stopnje letoviškega turističnega kraja z
mednarodnim pomenom. Statistika v splošnem kaže, da so najintenzivnejši razvoj doživeli
kraji, ki jih je ministrstvo za trgovino in industrijo priznalo za turistične kraje oziroma za
zdravilišča in klimatska letovišča (Razvoj turizma v Sloveniji, 1996).
Zdraviliški kraji so sicer najstarejši turistični kraji v Evropi in prav tako v Sloveniji, saj so se
intenzivno razvijali že v 18. in 19. stoletju. Do 80. let 20. stoletja so bili zdraviliški kraji v
Sloveniji večinoma klasični s prevladujočo dejavnostjo zdravljenja in rehabilitacije. Najbolj
oblegana zdravilišča takrat so bila Rogaška Slatina, Radenci in Dobrna. V 90. letih je prišlo
do preobrata, saj so nekatera zdravilišča začela zdravilno vodo izkoriščati tudi za zabavo in
različna adrenalinska doživetja. Začele so nastajati termalne riviere in termalni parki,
bazenske komplekse pa so pokrili in tako omogočili celoletno obratovanje (Horvat, 2000).
Danes je petnajst zdravilišč včlanjenih v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč in s tem
imajo pravico do trženja pod kolektivno zaščiteno blagovno znamko Slovenska naravna
zdravilišča. Vsa slovenska zdravilišča niso del te skupnosti, saj ne izpolnjujejo zakonskih
zahtev za verifikacijo naravnega zdravilišča. Zakonske zahteve so :
1. Ministrstvo za zdravstvo mora priznati zdravilne lastnosti naravnega zdravilnega
dejavnika, kot na primer termalna oziroma termo-mineralna voda, pitna mineralna
voda, zdravilna klima, zdravilno blato in druge.
2. Ministrstvo mora določiti bolezenska stanja, na zdravljenje katerih ugodno vpliva
termo-mineralna voda ter tudi druga sredstva, kot sta na primer zdravilna klima in
zdravilno blato.
3. Zdravilišče mora izpolnjevati kadrovske, tehnične in druge pogoje za pridobitev
statusa zdravilišča glede na to v zdravljenje katerih bolezni oziroma bolezenskih stanj
bo usmerjeno. (Skupnost slovenskih zdravilišč in posamezna zdravilišča, 2002)
Zdravilišča, ki ustrezajo zgoraj navedenim kriterijem, so: Terme Čatež, Toplice Dobrna,
Zdravilišče Dolenjske Toplice, Zdravilišče Laško, Terme Lendava, Zdravilišče Moravske
Toplice, Terme Olimia, Terme Palace Portorož, Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci, Zdravilišče
Rogaška, Zdravilišče Strunjan, Zdravilišče Šmarješke Toplice, Terme Topolšica in Terme
Zreče (Slovenija turistični atlas, 2002). Rogaška Slatina in Radenci sta zdravilišči, ki sta
nastali ob izvirih mineralne vode, vsa ostala pa izkoriščajo naravno termalno vodo (Natek,
2008).
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Slika 1: Naravna zdravilišča v Sloveniji

Vir: Skupnost Slovenskih naravnih zdravilišč, 2014
Poleg omenjenih naravnih zdravilišč sta v javno zdravstveno mrežo vključeni tudi Mladinsko
klimatsko zdravilišče Rakitna in delno Mladinsko klimatsko zdravilišče Debeli Rtič. Rogla je
priznana kot klimatsko zdravilišče in jo obravnavamo kot del Term Zreče. Številna slovenska
zdravilišča zakonskih zahtev ne izpolnjujejo, zato ne spadajo v zgoraj omenjeno Skupnost
slovenskih naravnih zdravilišč. Takšna zdravilišča so na primer Medijske toplice, Terme
Maribor, Terme Banovci in Terme Snovik.
Nekateri gorski kraji so imeli v preteklosti status klimatskih zdravilišč, vendar so vsi, razen
Rakitne, to dejavnost opustili. Med njimi so bili najbolj znani Bled, Gozd-Martuljek, Kobarid
in Mojstrana (Slovenija turistični atlas, 2002).
Povečanje turističnega obiska v največjih zdraviliških krajih in zmanjšanje obiska v gorskih in
obmorskih turističnih krajih, je spremenilo delež nočitev, ki jih določena vrsta turističnega
kraja pokriva. V zdraviliških krajih je tako po letu 1991 realizirano okoli 30 – 33 % vseh
nočitev v Sloveniji. Pri obravnavanju gostov pa je pomembno zajeti tudi enodnevne goste, ki
v rekreacijskih, zdraviliških turističnih krajih, zlasti v poletnem času, predstavljajo velik delež
dobička (Horvat, 2000).
V primerjavi z drugimi oblikami turizma ima zdraviliški turizem po mnenju Janeza Planine
nekatere posebnosti. Osrednji del povpraševanja se namreč nanaša na zdravstvene storitve in
je tako tudi povpraševanje odvisno od potreb po zdravstvenih storitvah. Obenem je
zdraviliško-turistična ponudba zelo toga, saj je omejena na termalno območje. Zmanjšuje se
tudi delež financiranja stroškov zdraviliškega zdravljenja iz sredstev zdravstvenih
zavarovalnic na račun prispevkov zdraviliških gostov samih. V splošnem je povprečna doba
bivanja v zdraviliščih daljša, sezonska nihanja so manjša, izkoriščenost zmogljivosti pa vse
večja (Gojčič, 2005).
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4.3.

POMEN ZDRAVILIŠKEGA TURIZMA

Zdraviliško-turistična ponudba je zelo heterogena in zato zagotavlja najboljšo izkoriščenost
naravnega zdravilnega sredstva ter zdraviliških in turističnih objektov. Ponudba je odvisna
tudi od turističnega povpraševanja ter kakovosti in turistične privlačnosti. Značilna sta tudi
velik vložek osnovnih sredstev za izgradnjo in opremo ter nepremičnost ponudbe, ki se odraža
v vezanosti zdravilišč na nahajališča naravnih zdravilnih sredstev. Pomembno pa je, da
zdraviliški turizem pomaga državam in krajem oblikovati in dopolnjevati njihovo splošno
turistično ponudbo, kar ugodno vpliva na ekonomski položaj okolja ali države. Obenem pa
zdraviliški turizem lahko pripomore k zmanjšanju zdravstvenih stroškov v strukturi BDP
(Gojčič, 2005).
FITEC (Federation Internationale du Thermalisme et du Climatisme – mednarodna
zdraviliška zveza) je opredelil minimalne pogoje za imenovanje nekega kraja ali ustanove z
nazivom zdravilišče.
Pogoji so :
- Okolje zdravilišča je sprostitveno, rekreacijsko območje, kjer so postavljeni strogi
predpisi.
- Pri infrastrukturi je poudarek na neoporečni oskrbi z naravnimi zdravilnimi sredstvi.
- Osrednji zdraviliški objekti, klinični objekti in naprave ter terapevtske naprave morajo
biti gradbeno oblikovane.
- Priporočljivo je, da je zdravilišče odmaknjeno od glavnih prometnih poti.
- Vsako zdravilišče potrebuje ustrezne zdravstvene strokovnjake.
- Bivalno okolje mora ustrezati bolnikom in preventivnim gostom.
- Omogočene morajo biti različne prehranske možnosti, kar vključuje tudi različne
diete, ki jih bolniki potrebujejo (Gojčič, 2005).
Ko zdravilišče oblikuje ponudbo je zelo pomembno, da ugotovi in razmeji motive obiskov
gostov in na nek način definira obstoječe in ciljne skupine gostov. Osnovni motiv gosta je
namreč lahko bivanje in zdravljenje, lahko le oddih in dopust, lahko pa gre le za prehodne
goste, ki so le obiskovalci seminarjev ali kongresov. Veliko gostom je motiv tudi samo
kopanje ali oddih med izletom (Gojčič, 2005).
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5. PREDSTAVITEV TERM ZREČE
Zreče so manjše mesto, ki se je v prejšnjih desetletjih počasi razvijalo. Iz žagarstva, mlinov,
glažut, trgovin z lesom in kovaštva se je po drugi svetovni vojni razvila kovaška industrija.
Pomembna panoga je ostalo kmetijstvo, nezanemarljiv pa je postopen razvoj malega
gospodarstva. V zadnjih desetletjih pa se je z intenzivnim razvojem, kot pomembna
gospodarska panoga, razvil turizem. Nosilca turizma v Zrečah sta Klimatsko-turistični center
Rogla na nadmorski višini 1500 metrov in termalno zdravilišče Terme Zreče v središču mesta
Zreče. Centra sta oddaljena slabe pol ure in med seboj uspešno sodelujeta. Njuno turistično
ponudbo danes dopolnjujejo še trije drugi hoteli, dve izletniški kmetiji, devet turističnih
kmetij, zasebne sobe ter številna gostišča in apartmaji (Zreče, 2014; Skupnost slovenskih
naravnih zdravilišč, 1997).
Slika 2: Celoten kompleks Term Zreče

Vir: Terme Zreče, 2014
Zdravilna termalna voda in gorska klima sta v Zrečah omogočili razvoj zdravilišča. Naravna
moč zdravljenja ob pomoči strokovno usposobljenega zdravstvenega osebja je usmerjena
predvsem v pomoč pri post-operativnih stanjih, poškodbah gibal, revmatizmu, poškodbah in
obolenjih perifernega živčevja, motnjah krvnega obtoka in ginekoloških obolenjih. V
zdraviliški sklop je vključenih več specialističnih ambulant, kot so ortopedska, internistična
srčno-žilna, revmatološka in ambulanta za plastično kirurgijo. Terapevtskim programom se
pridružujejo tudi ultrazvočna diagnostika, magnetna resonanca, laboratorijske preiskave,
analiza sestave telesnih tkiv ter še nekateri drugi postopki.
Poleg zdraviliške ponudbe, so gostom z drugimi motivi, ki se ne nanašajo na zdravljenje ali
rehabilitacijo, na voljo tudi rekreativni bazeni, savne, masaže, kopeli in mnoge druge
sprostitvene možnosti (Slovenska naravna zdravilišča, 2005).
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Slika 3: Vile Terme Zreče

Vir: Terme Zreče, 2014
Terme Zreče so poskrbele tudi za dobre nastanitvene možnosti, saj gostom ponujajo 2000
ležišč v hotelih, depandansah, apartmajih in sobah kmečkega turizma. Restavracije imajo
skupaj kapaciteto za 5000 ljudi, več sto ljudi, ki je zaposlenih neposredno v turizmu, pa se
trudi ustvariti prijetno okolje za goste (Skupnost slovenskih zdravilišč, 1997). V sklopu
Hotelov Dobrava se nahajajo Hotel Atrij, Hotel Vital in Hotel Klasik. Na razlike med njimi
nakazujejo že sama imena, ki razkrivajo različnosti v njihovih ponudbah. Hotel Atrij je
namenjen predvsem družinam, Hotel Vital tistim, ki imajo želje po nepozabnih počitnicah, in
Hotel Klasik tistim, ki prihajajo na rehabilitacijo po operacijah. Poleg hotelov so v sklopu
namestitvenih objektov tudi Vile Terme Zreče z desetimi apartmajskimi hiškami med drevesi,
ki omogočajo pestro ponudbo. Gostje jih lahko samo najamejo in se sami oskrbujejo s hrano,
lahko pa se odločijo za najem hiške in vsakdanjo prehrano v hotelu. Poleg širšega spektra
ponudbe, hiške dovoljujejo tudi hišne ljubljenčke (Slovenska naravna zdravilišča, 2014).
Ponudbo Term Zreče tako zaokroža 1600 m2 vodnih površin, pestra sprostitvena in zabavna
ponudba ter širok sklop zdraviliške ponudbe. Sodelovanje z drugimi vrstami turizma v Zrečah
in okolici pa zadovolji različne motive in želje gostov vseh generacij (Terme Zreče, 2014).
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6. ZNAČILNOSTI TURIZMA V ZREČAH S POUDARKOM NA
TURISTIČNEM KOMPLEKSU TERME ZREČE
Izvajanje ankete je potekalo z namenom ugotavljanja mnenja in ocene zadovoljstva gostov,ki
obiskujejo Terme Zreče kot enodnevni ali večdnevni gosti. Ker terme ne izvajajo anket med
obiskovalci, takšni podatki niso zabeleženi nikjer in je anketa najlažja metoda za pridobitev
želenih informacij.
Anketiranje je potekalo na celotnem območju kompleksa Term Zreče, predvsem na tistih
delih, kjer se gostje najpogosteje zadržujejo. Gostje so anketo reševali sami z mojo
prisotnostjo v primeru morebitnih vprašanj ali pa sem po želji anketiranega spraševala in
izpolnjevala anketo jaz. Slednje je bilo predvsem v interesu starejših gostov, ki jim je bil ta
način lažji predvsem zaradi lažjega razumevanja vprašanj. Prisotnost pri reševanju ankete je
omogočila sprotno reševanje morebitnih nerazumevanj in obenem omogočila takojšnja
podvprašanja, če so bila v določeni situaciji potrebna.
Vsi anketiranci so bili v času odgovarjanja na anketo dnevni ali večdnevni gostje Term
Zreče, pogoj pa je bil starost nad 15 let.
Podatki, ki sem jih želela pridobiti z uporabo anketnega vprašalnika, so naslednji:
6.1.

Glavni motivi gostov za obisk oziroma bivanje v Termah Zreče;
razlike med motivi enodnevnih in večdnevnih gostov;
razlike v željah, navadah in motivih različnih starostnih skupin;
pogostost prihajanja posameznika v Terme Zreče;
razlog za izbiro tega zdravilišča;
uporaba druge turistične ponudbe v okolici term;
ocena zadovoljstva s posameznimi dejavniki v Termah Zreče in v kraju Zreče;
poraba denarnih sredstev izven term (restavracije, trgovine, kavarne, muzeji …).
REZULTATI ANKETIRANJA

V anketno raziskavo je bilo vključenih 112 obiskovalcev Term Zreče. Med anketiranimi
osebami je bilo več žensk kot moških. Žensk je bilo 67, medtem ko je bilo moških 45. Delež
tujcev v raziskavi je 14,2 %, kar pomeni 16 tujcev med anketiranci. Med njimi je bilo zajetih
9 moških in 7 žensk.
Tabela 1: Anketiranci po spolu in izvoru
OBISKOVALCI TERM ZREČE
Enodnevni
Večdnevni
SKUPAJ
Vir: Lastno terensko delo, 2014

TUJCI
Ženske
38
22
60

Moški
26
10
36

SLOVENCI
Ženske Moški
0
0
7
9
7
9

SKUPAJ
64
48
112

V raziskavi je bilo zajetih 38 enodnevnih obiskovalk, 26 enodnevnih obiskovalcev, 29
večdnevnih obiskovalk in 19 večdnevnih obiskovalcev. Med enodnevnimi obiskovalkami je
največji delež starih med 15 in 30 let, najmanj pa starih med 60 in 75. Žensk, starejših od 75
let, med enodnevnimi obiskovalkami ni. Med enodnevnimi obiskovalci je prav tako največ
tistih, ki spadajo v starostno skupino med 15 in 30 let, medtem ko starejših od 60 let v
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raziskavi ni zajetih. Med večdnevnimi obiskovalci je situacija ravno obratna. Večji je delež
tistih, ki spadajo v starostne skupine nad 30 let, in manjši delež mlajših. Vsi obravnavani tujci
spadajo med večdnevne obiskovalce oziroma obiskovalke.
Grafikon 4: Obiskovalci Term Zreče po starostnih skupinah

Vir: Lastno terensko delo, 2014
6.1.1. Države oziroma kraji od koder prihajajo anketiranci
Med 112 anketiranci je 96 slovenskih in 16 tujih državljanov. Med tujimi državljani je bilo
anketiranih 6 Nemcev, 3 Avstrijci, 3 Hrvati, 2 Madžara ter po en Italijan in Alžirec. Gost iz
Alžirije je bil gost skupaj s svojo športno ekipo, ki je imela v Termah Zreče priprave.
Anketiranci iz Slovenije prihajajo iz zelo različnih regij in krajev. Največ jih prihaja iz občin,
ki so v bližini Zreč, nekateri pa prihajajo tudi iz zelo oddaljenih občin na drugi strani
Slovenije. Največ, to je 11 anketirancev, prihaja iz Slovenj Gradca, 8 iz Zreč, po 6 pa iz
Slovenske Bistrice in Dravograda. Po 5 jih prihaja iz Celja, Lenarta in Slovenskih Konjic, po
4 iz Nove Gorice in Postojne, po 3 pa iz Ajdovščine, Raven na Koroškem, Maribora, Velenja
in Polzele. Ostali kraji, iz katerih sta po 2 ali po 1 anketiranec, so še Novo mesto, Tolmin,
Ljubljana, Muta, Radlje ob Dravi, Mislinja, Prevalje, Luče, Kranj, Vuzenica, Trbovlje,
Ljubno ob Savinji, Idrija, Šentjur, Vojnik, Dobrna, Medvode, Vitanje, Šoštanj, Šmarje pri
Jelšah in Grosuplje.
Med anketiranci, ki prihajajo iz Zrečam bližnjih občin, je veliko enodnevnih obiskovalcev,
nekaj pa jih je tudi večdnevnih. Med anketiranci iz bolj oddaljenih občin pa so večinoma
večdnevni obiskovalci, ki so prišli z družino ali prijatelji na oddih oziroma sami na
rehabilitacijo oziroma okrevanje po bolezni. Med oddaljenimi občinami najbolj izstopajo
Nova Gorica, Tolmin in Idrija.
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6.1.2. Vprašanje: Kako pogosto prihajate v Zreče kot enodnevni gost?
Pri tretjem vprašanju me je zanimalo kako pogosto anketiranci prihajajo v Terme Zreče kot
enodnevni gostje. Vprašanje sem zastavila predvsem zato, ker me je zanimalo, kakšen je delež
tistih, ki kot enodnevni gostje sploh ne prihajajo, in koliko je takšnih, ki se odločijo terme
obiskati več kot 4–krat letno. Ponujene so bile štiri možnosti, med katerimi je bila
najpogosteje izbrana možnost, da nikoli ne prihajajo v Zreče kot enodnevni gostje.
Grafikon 5: Pogostost enodnevnih obiskov

Vir: Lastno terensko delo, 2014
Iz zgornjega grafikona (Grafikon 5) je razvidno, da je bil med ostalimi tremi odgovori
najpogosteje izbran odgovor »manj kot enkrat letno za en dan«, ki ga je izbralo 32
anketirancev od 112. Več kot 4–krat letno Terme Zreče obišče 16 anketirancev, 2-3 krat letno
pa 23 anketirancev. Zaključim lahko, da moj vzorec anketiranih oseb kaže na to, da se ljudje
relativno redko odločijo za enodnevni obisk Term Zreč. Za enodnevni oddih v termah se
namreč odločijo večinoma manj kot trikrat letno, četrtina celo manj kot enkrat letno.
6.1.3. Vprašanje: Kako pogosto prihajate v Terme Zreče kot večdnevni gost?
Želela sem tudi ugotoviti, kolikšen je delež tistih, ki se vsaj enkrat letno odločijo za večdnevni
obisk Term Zreče. Anketiranci so imeli s tem v zvezi na voljo pet možnih odgovorov, med
katerimi so najpogosteje izbrali odgovor, da kot večdnevni gostje v Terme Zreče ne prihajajo
nikoli. Za ta odgovor so se lahko odločili le enodnevni gostje, saj ga večdnevni gostje niso
mogli izbrati. Ker je vseh enodnevnih obiskovalcev 64, omenjen odgovor pa je izbran le
petinpetdesetkrat, vemo, da so ostali enodnevni obiskovalci izbirali med drugimi odgovori.
Nekateri se torej odločajo za večdnevne in enodnevne obiske.
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Grafikon 6: Pogostost večdnevnih obiskov

Vir: Lastno terensko delo, 2014
Iz zgornjega grafa (Grafikon 6) lahko razberemo, da večina anketirancev Terme Zreče za več
dni obišče enkrat letno ali manj kot enkrat letno. Le 7 oseb je odgovorilo, da prihajajo v terme
za več dni 2–3 krat letno in 2 osebi, da prihajata za več dni več kot 4–krat letno.
6.1.4. Vprašanje: Kje ste največkrat slišali za Terme Zreče in njihovo ponudbo?
Pri petem vprašanju me je zanimalo, kje so anketiranci največkrat slišali za Terme Zreče in
njihovo ponudbo. Med odgovori so izstopali trije, ki jih je skupaj izbralo 67 % anketiranih.
Kar 31 % anketirancev je odgovorilo, da so za Terme Zreče in njihovo ponudbo izvedeli od
prijateljev, 20 % da so izvedeli preko reklam v časopisih in revijah, 16 % pa, da so izvedeli na
spletu. Najmanj anketirancev je odgovorilo, da so za Terme Zreče izvedeli v turistični agenciji
in preko televizijskih ali radijskih oglasov. Tistih 13 % anketirancev, ki so doma v Zrečah ali
v njihovi bližini, je izbralo odgovor, da so v njihovem domačem kraju. 7 % jih je navedlo
druge odgovore, kot na primer, da za terme vedo že vrsto let, saj so blizu kraja kjer živijo, da
so zanje izvedeli v službi ali nekje po naključju, da so jim jih priporočili zdravniki v Švici ali
nekaterim tudi zdravniki v Sloveniji, ena oseba pa je odgovorila, da je to splošno znanje iz
šole.
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Grafikon 7: Najpogostejši izvor informacij o Termah Zreče

Vir: Lastno terensko delo, 2014

6.1.5. Vprašanje: S kom ste v Termah Zreče?
Zanimalo me je tudi, s kom so bili anketirani takrat v termah. Skoraj polovica anketirancev je
bila v termah z družino in skoraj tretjina s partnerjem. Le 15 % jih je bilo tam s prijatelji in 13
% samih. Ena oseba je izbrala odgovor drugo in navedla, da je v termah skupaj s svojo ekipo
športnega kluba.
Grafikon 8: Deleži oseb, ki so v termah same oziroma z družino, prijatelji ali drugo

Vir: Lastno terensko delo, 2014
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Ugotavljam, da so v manjšini tisti, ki terme obiščejo sami, relativno malo pa je tudi takšnih, ki
prihajajo s prijatelji. Večinoma se za skupni obisk odločijo družine oziroma partnerji.
6.1.6. Koliko časa bo trajal vaš obisk/bivanje v Termah Zreče?
Pri vprašanju, koliko časa bo trajal obisk posameznika v termah, so bili na voljo štirje
odgovori. Medtem ko so se za odgovor en dan, brez nočitve, odločili vsi enodnevni gostje, so
med ostalimi odgovori izbirali večdnevni obiskovalci. Pri tem je pomemben poudarek, da je
bivanje pri tistih, ki izberejo odgovor »več kot pet dni«, lahko trajalo tudi dva tedna ali več.
Grafikon 9: Dolžina obiska/bivanja anketirancev v Termah Zreče

Vir: Lastno terensko delo, 2014
Med vsemi anketiranci je delež večdnevnih obiskovalcev 43 %. Če upoštevamo samo
večdnevne obiskovalce, jih je 44 % bivalo v termah več kot 5 dni, 29 % dva ali tri dni in 27 %
štiri ali pet dni. Najbolj zastopan odgovor, katerega delež je ob upoštevanju vseh
obiskovalcev(torej tudi enodnevnih) 19 %, potrebuje še dodatno pojasnilo. Medtem, ko je pri
drugih odgovorih število dni natančneje opredeljeno, je lahko dolžina bivanja v termah v tem
primeru od odgovora do odgovora zelo različna. V ta odgovor bi tako spadale na primer tudi
osebe, ki so na rehabilitaciji in so lahko tam nastanjene mesec dni ali več.
6.1.7. Ali boste/ste v času vašega obiska/bivanja v Zrečah obiskali tudi Roglo?
Pri vprašanju anketirancem, če so (ali bodo) v času svojega obiska v termah obiskali tudi
Roglo, me je obisk Rogle zanimal predvsem zaradi sodelovanja slednje s termami.
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Grafikon 10: Delež enodnevnih obiskovalcev, ki so se/se niso odločili za obisk Rogle

Vir: Lastno terensko delo, 2014
Med enodnevnimi gosti jih je več odgovorilo, da Rogle ne bodo obiskali. Za negativen
odgovor se jih je odločilo 65 %, za odgovor, da Roglo bodo obiskali, pa 35 %. Pri tem je treba
omeniti, da bi se lahko nekateri med anketiranci, zaradi različnih razlogov, tudi premislili in
torej naredili drugače kot so odgovorili. Večja možnost za to je pri večdnevnih obiskovalcih,
saj gre tukaj za časovno daljše obdobje, v katerem se lahko glede obiska Rogle premislijo.
Grafikon 11: Delež večdnevnih obiskovalcev, ki so se/se niso odločili za obisk Rogle

Vir: Lastno terensko delo, 2014
Iz zgornjega grafikona lahko sicer jasno razberemo, da je tudi med večdnevnimi obiskovalci
več tistih, ki se za obisk Rogle ne bodo odločili. Nekaj manj kot dve tretjini sta jih namreč
odgovorili, da Rogle ne bodo obiskali, dobra tretjina pa je odgovorila, da jo bodo.
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6.1.8. Vprašanje: Kaj je glavni namen vašega obiska?
Ker imajo Terme Zreče dokaj široko ponudbo programov in dejavnosti, me je zanimalo kaj je
bil glavni namen obiskovalcev, zaradi katerega so se odločili za obisk term. Vprašanje je
dovoljevalo večje število odgovorov, zato število odgovorov v grafih ni isto številu
anketirancev. Pri analiziranju odgovorov sem anketirance ločila na enodnevne in večdnevne,
saj so razlike v namenih enih in drugih očitne.
V spodnjem grafu (Grafikon 12) lahko jasno razberemo, da je glavni namen enodnevnih
obiskovalcev kopanje, katerega delež med vsemi odgovori je 42 % oziroma ga je izbralo 32
oseb. Druženje s prijatelji oziroma člani družine ter oddih v mirnem okolju sta namena
obiskovalcev, ki sta s 14 % oba na drugem mestu med odgovori. Nekaterim je pomembna tudi
zabava, redko pa so obiskovalcem glavni namen počitnice, okrevanje po bolezni ali
rekreacija.
Grafikon 12: Glavni namen obiska Term Zreče - enodnevni obiskovalci

Vir: Lastno terensko delo, 2014
Ker me je zanimalo ali so med starostnimi skupinami v glavnem namenu obiska razlike, sem
v spodnjem grafu (Grafikon 13) enodnevne obiskovalce razdelila tudi po starosti. Ugotovila
sem, da so posamezniki iz najmlajše starostne skupine kot glavni namen večkrat navedli
zabavo, kopanje in rekreacijo, medtem ko so pripadniki starostne skupine med 30 in 45 let
večkrat navedli okrevanje po bolezni oziroma terapijo ter počitnice oziroma dopust. V
približnu enakem deležu so kot glavni motiv oboji izbrali druženje s prijatelji in člani družine.
Pripadniki starostne skupine med 45 in 60 let so največkrat izbrali odgovore oddih v mirnem
okolju in drugo, nihče med njimi pa ni izbral odgovora zabava, okrevanje po bolezni oziroma
terapiji ter počitnice oziroma dopust. V obe najstarejši starostni skupini spada zelo malo
anketirancev, zato rezultati v tem primeru niso relevantni.
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Grafikon 13: Glavni namen obiska Term Zreče – delitev po starostnih
skupinah(enodnevni obiskovalci)

Vir: Lastno terensko delo, 2014
Medtem, ko je bilo kopanje pri enodnevnih obiskovalcih daleč najpogostejši motiv, je pri
večdnevnih obiskovalcih (Grafikon 14) njegov delež med odgovori le 23 % oziroma ga je
izbralo 24 oseb. Isti delež odgovorov ima tudi namen okrevanja po bolezni oziroma terapija,
nekaj manjši delež (18 %) pa imata odgovora »počitnice, dopust« in »oddih v mirnem
okolju«. Nekaterim je pomembno tudi druženje s člani družine (12 %), redko pa sta glavni
motiv rekreacija ali zabava.
Grafikon 14: Glavni namen obiska Term Zreče - večdnevni obiskovalci

Vir: Lastno terensko delo, 2014
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Tudi med večdnevnimi obiskovalci so razlike v glavnih motivih po starostnih skupinah
izrazite. Najmlajši starostni skupini je glavni motiv največkrat zabava ali rekreacija, starostni
skupini med 30 in 45 let pa druženje s prijatelji in člani družine, kopanje ter počitnice oziroma
dopust. Glavni namen pripadnikov starostne skupine med 45 in 60 sta največkrat kopanje ali
zabava, pripadnikom starostne skupine med 60 in 75 let pa okrevanje po bolezni oziroma
terapija in oddih v mirnem okolju.
Grafikon 15: Glavni namen obiska Term Zreče – delitev po starostnih
skupinah(večdnevni obiskovalci)

Vir: Lastno terensko delo, 2014

6.1.9. Ali ste kot turist v Zrečah uporabili oziroma obiskali karkoli od spodaj naštetega?
Pri desetem vprašanju me je zanimalo, kaj od turistične ponudbe v Zrečah in okolici je goste,
poleg Term Zreče, še zanimalo. Ponujeni so bili odgovori, ki so vključevali večinoma vso
turistično ponudbo ki jo, poleg Term Zreče, občina Zreče še ponuja. Na voljo je bilo več
odgovorov, zato se število odgovorov ne ujema s številom anketirancev. Kaj posameznika
zanima, je lahko odvisno od njegove starosti, zato sem pri tem vprašanju anketirance razdelila
tudi po starostnih skupinah.. Poleg omenjenih meril sem pri analizi ločila tudi enodnevne in
večdnevne goste, saj trajanje obiska vpliva na vsakdanje aktivnosti enih in drugih v termah in
izven njih.
V spodnjem grafu(Grafikon 16) lahko razberemo, da so enodnevni obiskovalci, izven Term
Zreče, največkrat obiskali še restavracije ali kavarne. Na drugem mestu med odgovori je
odgovor »ne«, torej je tudi veliko takšnih gostov, ki niso obiskali ničesar . Nekateri so se
podali na pohodniške poti, se odločili za kolesarjenje ali ogled muzejskih zbirk, le malo pa se
jih je odločilo za ribolov na Zreškem jezeru ali za kakšno drugo ponudbo, ki sicer ni bila
ponujena med odgovori.
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Grafikon 16: Uporaba turistične ponudbe izven Term Zreče – enodnevni obiskovalci

Vir: Lastno terensko delo, 2014
Pri enodnevnih obiskovalcih razlike med starostnimi skupinami niso zelo izrazite, zato sem v
tem primeru izpostavila le najizrazitejše. Obe najmlajši skupini sta po deležih pri posameznih
odgovorih zelo podobni. Izrazita razlika je pri odgovoru »ribolov na Zreškem jezeru«, ki ga je
izbrala le starostna skupina med 15 in 30 let ter pri odgovoru »drugo«, za katerega so se
odločili pripadniki starostne skupine med 30 in 45 let. Slednja skupina se za razliko od
starostnih skupin 15 do 30 let in 45 do 60 let ni odločila za ogled muzejskih zbirk. Pripadniki
starostne skupine 45 do 60 let so se največkrat odločili ravno za ta odgovor. Pomemben je še
odgovor »športne dejavnosti«, za katerega so se v večini odločili mladi, stari med 15 in 30 let,
nekajkrat pa so ga izbrali tudi tisti iz starostne skupine med 30 in 45 let.
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Grafikon 17: Uporaba turistične ponudbe enodnevnih obiskovalcev izven Term Zreče –
delitev po starostnih skupinah(enodnevni obiskovalci)

VIR: Lastno terensko delo, 2014
Večdnevni obiskovalci so izven Term Zreče prav tako najpogosteje obiskali še restavracije in
kavarne, pogosteje kot enodnevni obiskovalci pa so se odločili za pohodništvo ali kolesarjenje
ter druge športne dejavnosti. Odstotek tistih, ki se niso udeležili ničesar, je v tej skupini zelo
majhen. Prav tako kot pri enodnevnih gostih pa si jih je tudi med večdnevnimi gosti malo
ogledalo muzejske zbirke ali pa se odločilo za ribolov na Zreškem jezeru.
Grafikon 18: Uporaba turistične ponudbe izven Term Zreče – večdnevni obiskovalci

Vir: Lastno terensko delo, 2014
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Razlike v obisku oziroma uporabi druge turistične ponudbe pa so med starostnimi skupinami
tukaj izrazitejše. Medtem ko v starostni skupini od 15 do 30 let niso nikoli izbrali odgovorov
»ne«, »muzejske zbirke« in »turistične kmetije«, so bili le ti v starostni skupini 45 do 60 let
med najpogostejšimi odgovori, v starostni skupini 30 do 45 let pa so bili izbrani nekajkrat.
Med pripadniki starostne skupine 30 do 45 let se nihče ni odločil le za odgovor »ribolov na
Zreškem jezeru«, medtem ko so ga najpogosteje izbrali stari med 60 in 75 let, nekajkrat pa
tudi pripadniki najmlajše starostne skupine. V starostni skupini nad 75 let so bili po nekajkrat
izbrani le odgovori »kolesarjenje«, »pohodniške poti«, »turistične kmetije« in »restavracije in
kavarne«, medtem ko se za ostale možnosti ni odločil nihče med njimi. Glede na rezultate
lahko zaključim, da je starost v tem primeru eden od pomembnih dejavnikov, saj so interesi
mlajših zelo različni od interesov starejših. Ni pa vedno nujno, da gre samo za odnos starejši –
mlajši, lahko da gre tudi za druge stvari, ki so povezane s starostjo posameznika. V starostni
skupini med 30 in 45 let lahko predvidevamo, da je med njimi tudi nekaj staršev in temu
primerno svoje dejavnosti prilagajajo mlajšim članom družine.
Grafikon 19: Uporaba turistične ponudbe enodnevnih obiskovalcev izven Term Zreče –
delitev po starostnih skupinah(večdnevni obiskovalci)

Vir: Lastno terensko delo, 2014
6.1.10. Vprašanje: Zakaj ste se odločili ravno za Terme Zreče?
Enajsto vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju, kaj je prednost Term Zreče pred ostalimi
zdravilišči, ki je bila odločilna, da se posamezniki odločajo zanje. Pri analiziranju sem
obravnavala vse anketirance skupaj, posebej pa sem ločila še tujce, saj sem pričakovala, da se
bodo njihovi interesi razlikovali od interesov ostalih. Ugotavljam, da spol in starost na
raznolikost odgovorov nista bistveno vplivala, zato sem za izdelavo grafikona uporabila
podatke, ki jih po omenjenih kriterijih nisem razdelila. Anketiranci so imeli možnost izbrati
več odgovorov, zato se skupno število odgovorov ne ujema s številom anketirancev.
V prvem grafu so vključeni odgovori vseh anketirancev skupaj s tujci, v drugem grafu pa so
vključeni samo odgovori anketirancev iz drugih držav. V prvem so anketiranci ločeni tudi na
enodnevne in večdnevne obiskovalce, saj je lahko enim in drugim razlog izbire zdravilišča
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zelo različen. Enodnevni gostje lahko izbirajo glede na bližino zdravilišča, večdnevni gostje
pa se lahko osredotočajo tudi na kvaliteto in na druge dejavnike, ki jih najdemo med
odgovori. Odgovori med enodnevnimi in večdnevnimi obiskovalci se tako bistveno
razlikujejo.
Enodnevni obiskovalci so kot glavne motive za izbiro Term Zreče navedli njihovo bližino
domačemu kraju, cenovno ugodnost, enostavno dostopnost in zdraviliško ponudbo. Med
omenjenimi motivi je imela veliko prednost bližina term domačemu kraju, ki je bila izbrana
skoraj trikrat toliko kot drugi najpogostejši motiv, ki je enostavna dostopnost.
Grafikon 20: Razlogi gostov za izbiro Term Zreče

Vir: Lastno terensko delo, 2014
Najmanjkrat sta bila izbrana odgovora veliko dodatne turistične ponudbe in ni gneče, kar
nakazuje, da to nista dejavnika, ki zelo vplivata na odločitve enodnevnih gostov za prihod v
Terme Zreče. Eden od anketirancev je izbral tudi odgovor drugo, pri katerem je kot odločilni
dejavnik navedel zelo kvalitetne savne v Termah Zreče.
Med večdnevnimi obiskovalci prevladuje odgovor zdraviliška ponudba, kar je bilo glede na
odgovore pri devetem vprašanju, kjer me je zanimal glavni namen posameznikovega obiska,
pričakovano. Kot pogost namen se je namreč velikokrat pojavilo okrevanje po poškodbi
oziroma terapija, kar pa seveda pogojuje obisk term zaradi njihovih zdraviliških lastnosti. Kot
drugi najpogostejši razlog za izbiro Term Zreče so anketiranci izbrali cenovno ugodno
ponudbo kot tretjega pa bližino term domačemu kraju. Kot najmanj pomemben dejavnik se je
med večdnevnimi obiskovalci izkazalo sodelovanje z Roglo. Nekaj anketirancev je izbralo
tudi odgovor drugo, pri njem pa navedlo odgovore, kot so kvaliteta savn v Termah Zreče,
ponudba masaž, priporočilo zdravnika, navdušenost nad urejenostjo mesta in term ter dobitek
paketa v Termah Zreče v nagradni igri.
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Grafikon 21: Razlogi gostov za izbiro Term Zreče(tujci)

Vir: Lastno terensko delo, 2014
Med tujci enodnevnih obiskovalcev ni bilo, večdnevni pa so kot glavni razlog izbire Term
Zreče navedli cenovno ugodno ponudbo, kot drugi najpogostejši razlog pa zdraviliško
ponudbo. Ostali ponujeni razlogi so bili izbrani očitno manjkrat, najmanj pomembno pa se jim
je zdelo sodelovanje z Roglo. Pri odgovoru drugo so trikrat kot razlog navedli kvalitetne
savne in ponudbo masaž.
6.1.11. Vprašanje: Kateri je bil glavni razlog da ste, v primeru večdnevnega bivanja v
Zrečah, kot nastanitveni objekt izbrali enega izmed nastanitvenih objektov Term Zreče
in ne katerega od drugih nastanitvenih objektov v Zrečah in okolici?
Dvanajsto vprašanje je bilo namenjeno samo večdnevnim obiskovalcem v Termah Zreče, saj
me je zanimalo, zakaj so za nastanitev izbrali enega od nastanitvenih objektov v sklopu term
in ne katerega od drugih nastanitvenih objektov, ki jih v občini ponujajo turistične kmetije,
zasebniki in drugi. Zaradi pogostosti pojavljanja različnih interesov v odvisnosti od starosti,
sem anketirance pri tem vprašanju razdelila tudi po starostnih skupinah.
Med odgovori, med katerimi lahko anketiranci izbirajo, sta si med seboj zelo podobna
odgovora cenovno ugodna nastanitev in cenovno ugoden paket nastanitve in kopališke
ponudbe. Obe možnosti sta ponujeni, ker so gostje Term Zreče zelo različni in imajo različne
želje in potrebe. Lahko gre za gosta, ki koristi samo zdraviliško ponudbo zaradi okrevanja ali
bolezenskega stanja, ne uporablja pa kopališke infrastrukture. Takšnemu gostu je torej
pomembna predvsem cenovno ugodna nastanitev. Na drugi strani lahko gre za mlado družino,
katere glavni namen prihoda v Terme Zreče je kopanje. Takšni gostje se bodo osredotočili na
ponudbo, ki vključuje ugodno nastanitev ter tudi ugodne karte za kopanje.
Iz spodnjega grafa (Grafikon 22) lahko razberemo, da je k odločitvi za enega od objektov, ki
spadajo pod Terme Zreče, najbolj prispevala kakovostna hotelska ponudba in primernost za
starejše ljudi. Nekaterim so bili pomembni tudi cenovno ugoden paket nastanitve in kopališke
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ponudbe ali cenovno ugodna nastanitev ter primernost za majhne otroke. Kot manj pomembna
se je izkazala lokacija v mestu.

Grafikon 22: Glavni razlogi gostov za bivanje v enem od objektov, ki spadajo pod
Terme Zreče

Vir: Lastno terensko delo, 2014
Kot najpomembnejši dejavniki pri izbiri nastanitvenega objekta so se tako izkazali kakovost
hotelske ponudbe, primernost za starejše ljudi in cenovna ugodnost nastanitve. Manj
pomembna dejavnika sta lokacija objekta v mestu in primernost za majhne otroke. Takšni
rezultati so verjetno delno tudi posledica večjega deleža starejše populacije, ki je bila
vključena v vzorec anketirancev. Starejši ljudje večinoma s seboj nimajo otrok, obenem pa
nimajo toliko potreb po storitvah v mestu kot mlajši.
V nadaljevanju (Grafikon 24) sem anketirance razdelila tudi po starostnih skupinah, saj je tudi
starost tista, ki vpliva na izbiro objekta, v katerem bodo obiskovalci bivali. Medtem, ko so
najmlajši starostni skupini pomembni lokacija v mestu, cenovno ugodna nastanitev in
kakovostna hotelska ponudba, je od teh najstarejši starostni skupini pomembna le zadnja.
Poleg kakovostne hotelske ponudbe pa je tej starostni skupini pomembno tudi, da je objekt
primeren za starejše ljudi in tudi, da je paket nastanitve in kopališke ponudbe ugoden. Za
odgovor »primernost za majhne otroke«, so se največkrat odločili v starostni skupini med 30
in 45 let. To je skupina, za katero bi predvidevali, da je v njej največ mladih staršev, ki imajo
s seboj tudi otroke.
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Grafikon 23: Glavni razlogi gostov za bivanje v enem od objektov, ki spadajo pod
Terme Zreče – delitev po starostnih skupinah

VIR: Lastno terensko delo, 2014
6.1.12. Vprašanje: Koliko denarja porabite izven počitniškega/dnevnega paketa(za
zabavo, hrano izven kompleksa Term Zreče, nakupe, storitve …) na osebo?
Vprašanje, koliko denarja porabijo posamezniki izven Term Zreče, me je zanimalo predvsem
zato, ker to veliko pove o njihovi vsakodnevni aktivnosti, ki se odvija izven kompleksa Term
Zreče. Poleg tega je to tudi eden od pokazateljev, ki kaže koliko dobička ustvarijo zdraviliški
turisti tudi v drugih dejavnostih, ki se odvijajo v občini Zreče. Anketirance sem pri analizah
odgovorov zopet ločila na enodnevne in večdnevne obiskovalce, saj lahko dolžina obiska
pomembno vpliva na odločitve posameznika.
Med enodnevnimi obiskovalci je večina(60 %) tistih, ki, izven dnevnega paketa v termah,
porabijo na osebo manj kot 20 evrov. Približno tretjina je odgovorila, da porabijo dnevno med
20 in 50 evrov, le 6 % pa jih je odgovorilo, da porabi med 50 in 70 evrov.
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Grafikon 24: Poraba denarja na osebo izven počitniškega/dnevnega paketa - enodnevni
gostje

Vir: Lastno terensko delo, 2014
Pri delitvi po starostnih skupinah je pomembna predvsem ugotovitev, da starejši večinoma
porabijo manj denarja kot mlajši. V starostnih skupinah med 45 in 60 let ter 60 in 75 let
namreč ni bilo nikogar, ki bi dejal, da porabi dnevno na osebo izven počitniškega oziroma
dnevnega paketa več kot 50 evrov. V starostni skupini med 60 in 75 let so vsi odgovorili, da
porabijo manj kot 20 evrov. Predvidevam, da je razlika v porabi denarja med starostnimi
skupinami odvisna tudi od aktivnosti pripadnikov vsake od njih.
Grafikon 25: Poraba denarja na osebo izven počitniškega/dnevnega paketa – delitev po
starostnih skupinah(enodnevni gostje)

Vir: Lastno terensko delo, 2014
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Medtem ko je bil pri enodnevnih obiskovalcih najpogostejši odgovor, da izven dnevnega na
osebo porabijo manj kot 20 evrov, lahko v spodnjem grafu (Grafikon 26) vidimo, da je med
večdnevnimi obiskovalci več tistih, ki porabijo med 20 in 50 evrov. Takšnih je nekaj več kot
polovica, medtem ko jih dobra tretjina porabi manj kot 20 evrov. Več kot 70 evrov ne porabi
nihče, med 50 in 70 evrov na osebo dnevno pa porabi 11 % anketirancev.
Grafikon 26: Poraba denarja na osebo izven počitniškega/dnevnega paketa - večdnevni
gostje

Vir: Lastno terensko delo, 2014
Pri primerjavi starostnih skupin po porabi denarja v tem primeru ugotavljam ravno nasprotno
kot pri enodnevnih gostih. Med večdnevnimi gosti namreč več denarja porabijo starejše
starostne skupine. Tudi v starostnih skupinah med 45 in 60 let ter med 60 in 75 let najdemo
takšne, ki porabijo med 50 in 70 evrov dnevno na osebo, medtem ko takšnih oseb v obeh
najmlajših starostnih skupinah ni. V starostni skupini med 30 in 45 let jih večji delež zapravi
od 20 do 50 evrov, v starostni skupini med 15 in 30 pa jih večji delež zapravi manj kot 20
evrov.
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Grafikon 27: Poraba denarja na osebo izven počitniškega/dnevnega paketa - delitev po
starostnih skupinah(večdnevni gostje)

Vir: Lastno terensko delo, 2014
6.1.13. Vprašanje: Ocenite vaše zadovoljstvo z naslednjimi dejavniki, ki vplivajo na
turistično ponudbo Term Zreče.
Ker zdraviliška ponudba sestoji iz več med seboj povezanih dejavnosti, je pomembna vsaka
od njih, pomembna pa je tudi druga dodatna infrastruktura, ki daje nekemu zdraviliškemu
kraju še dodatno privlačnost. Zanimalo me je, kako obiskovalci po različnih kriterijih
ocenjujejo Terme Zreče, zato sem navedla nekaj dejavnosti, ki so jih ocenili z ocenami od ena
do pet.
Pomen ocen:
1 – sploh nisem zadovoljen
2 – nisem zadovoljen
3 – delno zadovoljen
4 – sem zadovoljen
5 – sem zelo zadovoljen
Dejavnosti oziroma dejavniki, ki so jih morali anketiranci oceniti, so naslednji: urejenost
term, primernost za starejše ljudi in družine, bližina mesta/storitev, mir/tišina/možnost za
oddih, raznovrstna ponudba, lokacija term v centru mesta, sodelovanje s smučiščem Rogla,
kakovostna hotelska ponudba, ponudba športnih dejavnosti in poudarek na zdraviliški
ponudbi. Na koncu so med ocenami izbrali tisto, ki se jim je zdela najprimernejša za celotno
ponudbo Term Zreče.
Iz ocen vseh anketirancev sem za vsakega od dejavnikov izračunala povprečno oceno, zopet
pa sem pri analizi med anketiranci ločila enodnevne in večdnevne obiskovalce. Delitev se mi
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je zdela smiselna, saj enodnevni obiskovalci nekatere dejavnike ocenjujejo zgolj kot so jih
videli in ne preizkusili, medtem ko so večdnevni obiskovalci lahko časovno neko dejavnost
dlje opazovali ali preizkušali in zato tudi drugače ocenili. Razlike med ocenami so bile kljub
temu zelo majhne.
V povprečju so ocene enodnevnih obiskovalcev nižje kot ocene večdnevnih obiskovalcev,
vendar gre za razliko največ pol ocene, večinoma pa manj. Oboji so najboljše ocenili
raznovrstno ponudbo term, katero so enodnevni obiskovalci ocenili z oceno 4,5, večdnevni pa
z oceno 4,3. Najnižja ocena je bila 3,7, s katero so enodnevni obiskovalci ocenili ponudbo
športnih dejavnosti in kakovost hotelske ponudbe. Slednjo so večdnevni obiskovalci ocenili
relativno veliko bolje, saj so ji dali oceno 4,4. Gre za edino razliko, ki je višja od pol ocene,
obenem pa je ravno razlika ocene pri tem dejavniku zelo pomembna. Večdnevni gostje so
namreč pri ocenjevanju kakovosti hotelske ponudbe ocenili večdnevno dogajanje, ki so ga
dejansko doživljali, medtem ko so enodnevni gostje, razen tistih, ki so bili kdaj tudi več dni v
Termah Zreče, ocenjevali brez lastne izkušnje, le preko opazovanja ali informacij od drugih.
Manj izrazito, a v istem smislu, bi lahko dejali tudi za ocenjevanje ponudbe športnih
dejavnosti, ki so jo večdnevni obiskovalci ocenili za pol ocene višje kot enodnevni
obiskovalci. Ocene enodnevnih obiskovalcev so sicer manj pomembne, saj gre pri njih zgolj
za površinsko oceno nečesa, kar so videli, ne pa tudi preizkusili. Na tem mestu bi lahko torej
upoštevali le ocene tistih enodnevnih obiskovalcev, ki so bili v Termah Zreče tudi že
večdnevni obiskovalci. Le večdnevni obiskovalci lahko namreč podajo tehtno oceno hotelske
in druge ponudbe, ki jo vsakodnevno koristijo oziroma uporabljajo. Enodnevni obiskovalci so
večinoma omejeni na bazenski kompleks ter na območje ambulant in s tem povezano
ponudbo, zato je to edino, pri čemer lahko njihovo oceno upoštevamo kot relevantno.
V splošnem je zelo pomembno, da nobena ocena ni nižja od 3,5, ker pomeni, da je ponudba
Term Zreče v veliko pogledih zelo zadovoljiva. Skupna ocena ponudbe je namreč dosegla
oceno 4,1 pri večdnevnih obiskovalcih in 3,9 pri enodnevnih obiskovalcih, torej 4 od 5 v
povprečju, kar je relativno dobra ocena.
Zelo visoko so ocenili poudarek na zdraviliški ponudbi, ki je dobil oceni 4 od večdnevnih
obiskovalcev in 4,1 od enodnevnih obiskovalcev ter prav tako sodelovanje z Roglo, ki so jo
večdnevni obiskovalci ocenili z oceno 4, enodnevni pa z oceno 4,3. Mir, tišina in možnost za
oddih so bili ocenjeni z ocenama 4,4 s strani večdnevnih obiskovalcev in 4,1 s strani
enodnevnih obiskovalcev. Oboji so bili zelo zadovoljni tudi z urejenostjo term, saj je bila
povprečna ocena vseh anketirancev 4,2.
Z večjo razliko pri ocenah je bila ocenjena primernost term za starejše ljudi in družine, ki so
jo večdnevni gostje ocenili s 4,4, enodnevni gostje pa s 3,9. Razlika je verjetno tudi posledica
zelo različnih deležev posameznih starostnih skupin med enimi in drugimi. Med enodnevnimi
gosti je namreč večji delež mlajše populacije, med večdnevnimi gosti pa je večji delež starejše
populacije, kar lahko zelo vpliva na različnost želja in posledično tudi na ocenjevanje
različnih dejavnikov. Različne populacije lahko drugače ocenijo tudi bližino mesta in storitev
ter lokacijo term v centru mesta. Interesi so namreč zelo raznoliki in medtem, ko so nekomu
storitve zelo pomembne, si drugi želi, da bi bilo mesto čim bolj oddaljeno. Ocene enih in
drugih imajo v tem primeru majhen razpon, so pa za oba dejavnika nižje pri enodnevnih
obiskovalcih.
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Grafikon 28: Povprečne ocene zadovoljstva gostov z izbranimi dejavniki, ki vplivajo na
turistično ponudbo Term Zreče

Vir: Lastno terensko delo, 2014
6.1.14. Vprašanje: Ocenite zadovoljstvo z naslednjimi dejavniki, ki vplivajo na turistično
ponudbo kraja Zreče.
Poleg Term Zreče pa so za zdraviliški turizem pomembni dejavniki v samem kraju Zreče, zato
so anketiranci ocenjevali tudi nekatere od njih. Ocenjevali so šest dejavnikov, ki vplivajo na
turistično ponudbo mesta Zreče. Tudi tukaj so se pojavile pomembne razlike med ocenami
večdnevnih in ocenami enodnevnih obiskovalcev.
Oboji so najbolje in z enakimi ocenami ocenili privlačno naravo, ki je dobila oceno 4,6. Prav
tako so enako in dobro ocenili dostopnost kraja, ki je dobil oceno 4,2. Bližina Rogle je edini
dejavnik, ki so ga enodnevni obiskovalci ocenili višje kot večdnevni, in sicer z oceno 4,3.
Večdnevni obiskovalci so ta dejavnik ocenili z oceno 3,9.

35

Grafikon 29: Povprečne ocene zadovoljstva gostov z izbranimi dejavniki, ki vplivajo na
turistično ponudbo kraja Zreče

Vir: Lastno terensko delo, 2014
6.1.15. Ali bi katera od naslednjih možnosti lahko vplivala na še večji obisk term?
V anketi me je zanimalo tudi, katere so tiste možnosti, za katere anketiranci menijo, da bi
lahko vplivale na še večji obisk term. Posebej sem obravnavala enodnevne in večdnevne
obiskovalce, saj gre lahko pri enih in pri drugih za zelo različne interese pri dodatnih
dejavnostih. Prav tako imajo večdnevni obiskovalci za udeležbo pri dodatnih dejavnostih več
časa in je zato več možnosti, da so jih koristili. Ker je bilo možnih več odgovorov na
anketiranca, se število odgovorov ne ujema s številom anketirancev.
Odgovori, ki so bili ponujeni, so lahko za nekatere zelo pomembni dejavniki. Eden od
ponujenih odgovorov je ponudba najema avtomobila, med možnosti pa sem ga uvrstila, ker je
v Termah Zreče veliko oseb, ki jih tja pripeljejo člani družine ali prijatelji in so brez
avtomobila. Zanimalo me je, če to vpliva nanje in če bi si morda želeli biti mobilni, da bi v
času bivanja lahko obiskali tudi bolj oddaljene turistične točke in kraje.
Spodnji graf jasno priča o tem, da bi enodnevni gostje za povečan obisk term največkrat
predlagali nižje cene. Na to je nakazovala nekaj več kot četrtina odgovorov oziroma je ta
predlog izbralo 37 anketirancev. Takoj za nižjimi cenami se zdi obiskovalcem pomembno tudi
to, da bi bilo več dejavnosti v sklopu term, da bi odprli zabaviščni park ali da bi bila pestrejša
ponudba nočne oziroma večerne zabave. Kot manj pomembne so gostje označili več dodatne
ponudbe v občini Zreče, več kulturnih prireditev, odprtje nakupovalnega centra in ponudbo
najema avtomobila.
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Grafikon 30: Najpogosteje izbrani predlogi spremenjene/dodatne ponudbe za povečanje
obiska v Termah Zreče - enodnevni obiskovalci

Vir: Lastno terensko delo, 2014
Mnenja o tem, kaj bi lahko vplivalo na povečanje obiska, so nekoliko različna tudi med
posameznimi starostnimi skupinami. Ker razlike niso izrazite, bom izpostavila
najpomembnejše. V treh najmlajših skupinah je bil izbran vsaj nekajkrat vsak odgovor, razen
odgovora »ponudba najema avtomobila«. Zanj se, kot za dejavnik, ki bi lahko povečal obisk
term, namreč ni odločil nihče iz starostne skupine med 30 in 45 let. Drugi odgovor, ki izstopa,
je odgovor »odprtje zabaviščnega parka«, ki so ga odločno največkrat izbrali pripadniki
najmlajše starostne skupine, manjkrat pa so se zanj odločili starejši. V starostni skupini med
60 in 75 let je bila le ena oseba, ki pa je izbrala odgovor »nižje cene«.
Grafikon 31: Najpogosteje izbrani predlogi spremenjene/dodatne ponudbe za povečanje
obiska v Termah Zreče – delitev po starostnih skupinah(enodnevni obiskovalci)

Vir: Lastno terensko delo, 2014
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Kot je prikazano na spodnjem grafu (Grafikon 32), so bile tudi med večdnevnimi obiskovalci,
kot dejavnik povečanja obiska izbrane nižje cene. Ta odgovor je izbralo 23 % večdnevnih
obiskovalcev oziroma 24 anketirancev. Več dodatnih dejavnosti v sklopu term je izbralo 16
anketirancev, ponudbo večerne oziroma nočne zabave ter odprtje zabaviščnega parka pa po 14
anketirancev. Nekaj jih je izpostavilo tudi pomembnost razvoja kulture oziroma povečanje
števila kulturnih prireditev, manj pa jih je mnenja, da bi bilo pomembno odprtje
nakupovalnega centra ali pa ponudba najema avtomobila. Mnenje večdnevnih obiskovalcev je
dokaj enako mnenju enodnevnih obiskovalcev in torej izpostavljajo iste dejavnike, za katere
so mnenja, da bi povečali obisk v termah.
Grafikon 32: Najpogosteje izbrani predlogi spremenjene/dodatne ponudbe za povečanje
obiska v Termah Zreče - večdnevni obiskovalci

Vir: Lastno terensko delo
Kljub temu, da so enodnevni in večdnevni obiskovalci na to vprašanje zelo podobno
odgovarjali, se pri večdnevnih obiskovalcih pokaže nekaj več razlik pri predstavitvi
odgovorov po starostnih skupinah. V spodnjem grafu (Grafikon 33) je videti, da so različne
starostne skupine zelo različno izbirale med odgovori. Medtem, ko se povečana ponudba
večerne oziroma nočne zabave ali odprtje zabaviščnega parka zdita najprimernejša za
povečanje obiska najmlajši starostni skupini, so predloga »več kulturnih prireditev« in
»ponudba najema avtomobila« največkrat izbrali v starostni skupini med 60 in 75 let. Za
omenjena predloga pa se ni odločil nihče iz najmlajše starostne skupine. Z več dodatne
turistične ponudbe se najbolj strinjata starostni skupini med 30 in 45 let ter 45 in 60 let, z več
dodatnimi dejavnostmi v sklopu term pa se strinjajo vse starostne skupine, manj le obe starejši
starostni skupini. Odprtje nakupovalnega centra so v večini podprli anketiranci stari med 15 in
30 ter med 60 in 75 let. Da bi nižje cene povečale obisk term, se strinjajo vse starostne
skupine razen najstarejše, med pripadniki katere se za ta odgovor ni odločil nihče. Pri tem je
pomembno poudariti, da v to starostno skupino spada zelo malo anketirancev, zato iz tega
vzorca ne moremo sklepati, da nižje cene v splošnem tej populaciji niso pomembne. Razlike
med posameznimi starostnimi skupinami so izrazite in tudi logične. Mlajšim so pomembni
zabava, bližina nakupovalnega centra in večja ponudba nočne zabave, saj so bolj dinamični
kot starejši. Prav tako jih je lahko še veliko brez otrok, kar jim daje več svobode. Željo po
adrenalinu in zabavi bi mladi najlažje uresničili v zabaviščnem parku ali v kakšni nočni
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zabavi. Starejši imajo drugačne interese in tudi že drugačne želje. Veliko oseb, starih med 30
in 45 let, ima otroke in se mora zato prilagajati tudi njim, še posebej če gre za mlajše otroke.
V interesu so jim torej dejavnosti, ki jih lahko izvajajo oziroma obiščejo skupaj z njimi.
Osebe, starejše od 45 let, pa imajo večinoma raje bolj umirjene dejavnosti, h katerim lahko
prištejemo predvsem kulturne prireditve, obisk muzejev in pri nekaterih tudi pohodništvo.
Med osebami različnih starosti je drugačna že vsakodnevna rutina, zato je bilo pričakovati, da
bodo velike razlike tudi pri vsakodnevnih dejavnosti izven Term Zreče, ki jih seveda izbere
vsak sam.
Grafikon 33: Najpogosteje izbrani predlogi spremenjene/dodatne ponudbe za povečanje
obiska v Termah Zreče – delitev po starostnih skupinah(večdnevni obiskovalci)

VIR: Lastno terensko delo, 2014
6.1.16. Ali menite da je potrebna izboljšava turistične ponudbe v Termah Zreče oziroma
v kraju Zreče in kakšni so vaši predlogi?
V anketi sem zastavila tudi vprašanji odprtega tipa, pri katerih sem želela dati anketirancem
možnost, da izrazijo lastno mnenje o tem, kaj v Termah Zreče ali kraju Zreče pogrešajo in ali
predlagajo kakšne spremembe oziroma jim nasprotujejo. Želela sem predvsem izvedeti,
kakšne so po njihovem mnenju pomanjkljivosti, ki bi jih morale Terme Zreče ali kraj Zreče
odpraviti, da bi se za obisk te destinacije odločili večkrat. Velik delež anketirancev se je
vprašanjem izognil, ostali pa so zapisali med seboj zelo različne odgovore in predloge, ki so
zapisani v preglednici, ki se nahaja med prilogami (Priloga 2).
Med tistimi, ki so odgovorili na vprašanji, je veliko različnih odgovorov, nekateri med njimi
se ponovijo večkrat, nekateri pa se tudi ne ponovijo. Izpostavila sem tiste, ki se največkrat
ponovijo, saj so v njih omenjene tiste pomanjkljivosti, ki jih opazi največ ljudi. Ena takšnih je
premajhen bazenski kompleks, saj jih veliko omeni željo po razširitvi le tega. Poleg tega jih
veliko pogreša tudi več zabavne ponudbe in dodatne tobogane. Kar se tiče ponudbe Term
Zreče, gostje velikokrat pogrešajo tudi zabavne večere. Med njihovimi predlogi so družabni
večeri z animacijami, večeri žive glasbe in različni drugi družabni večeri, za katere bi bilo
želeno, da jih organizirajo terme. Poleg družabnih večerov pa jih veliko predlaga, da bi terme
organizirale tudi različne tečaje in predavanja o aktualnih temah, kot je na primer zdrava
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prehrana, čiščenje telesa ali prehrana primerna za določene skupine ljudi, kot so na primer
diabetiki.
Zelo malo komentarjev so imeli anketiranci na turistično ponudbo kraja Zreče. Med odgovori
se je največkrat pojavila težnja po več zabavnih in športnih prireditvah, ki naj bi jih kraj
oziroma občina organizirala.
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7. ZAKLJUČEK
Zdraviliški turizem je danes ena od pomembnih turističnih in na splošno gospodarskih panog,
ki je lahko za določen kraj zelo donosna. Kljub dinamični ponudbi, s katero lahko zdravilišča
zadovoljijo zelo različne interese svojih gostov, je zdraviliški turizem prostorsko statičen, saj
je navezan na območje, kjer se nahaja termalna oziroma mineralna voda. Ravno to je tisto, kar
nekaterim krajem ne omogoča razvoja te vrste turizma, saj je bližina termalnega oziroma
mineralnega vrelca osnova za njegov razvoj. Krajev, ki imajo na voljo termalno oziroma
mineralno vodo, pa v Sloveniji ni malo, zato med seboj postajajo vedno večji tekmeci. Pri tem
odločilno vlogo odigra tudi druga turistična ponudba v kraju, kjer se zdravilišče nahaja.
Občina Zreče je relativno majhna, vendar kljub temu ponuja različne možnosti, ki so za turiste
lahko privlačne. Predvsem pa je za Terme Zreče pomembna njihova zanesljivost, učinkovitost
in specifična ponudba terapij, ki jih še posebej priporočajo določeni specialisti in tisti, ki so
njihove storitve že preizkusili. Pomembno je tudi, da so eno od 15 zdravilišč, ki ustreza vsem
kriterijem naravnega zdravilišča in tako spadajo v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč.
Prednost zdraviliškega turizma je predvsem v tem, da je njegova sezona zelo dolga oziroma
traja preko celega leta. V določenem delu leta je število gostov v zdraviliščih manjše, vendar
še vedno dovolj veliko, da ustvarja dobiček in ne izgube. Dolžina sezone posameznega
zdravilišča pa je odvisna od njegove celotne ponudbe.
V nasprotju z nekaterimi drugimi zdravilišči, ki skušajo termalno vodo uporabiti tudi za
zabavo in različna adrenalinska doživetja, Terme Zreče ostajajo pri trenutnem obsegu
dejavnosti in ponudbe. Kljub skromnejši ponudbi, je število obiskovalcev zadovoljivo veliko
in je zanj značilen trend naraščanja. Rezultati anket kažejo, da je za nekatere obiskovalce,
ravno to tisto, kar po njihovem mnenju postavlja Terme Zreče pred druga zdravilišča v
Sloveniji. Na drugi strani pa so nekateri mnenja, da bi lahko z razširitvijo in povečanjem
ponudbe povečali število obiskovalcev. Veliko jih je namreč mnenja, da je bazenski kompleks
premajhen, da je premalo atrakcij za otroke in da manjka vsaj velik rekreacijski bazen. Prav
tako jih veliko meni, da bi nove goste pritegnila tudi izgradnja zabaviščnega parka. Starejša
populacija k omenjenim možnostim izboljšave dodaja še želje po več kulturnih prireditvah v
občini Zreče ter po več dodatnih dejavnostih v termah. Ker so obiskovalci zelo različnih
starosti, bi bilo nemogoče ustreči vsem, smiselno pa bi bilo razmisliti katere spremembe bi
goste najbolj zadovoljile oziroma bi privabile nove goste. Predlogi in ideje, ki jih anketiranci
podajajo kot možnost izboljšave zdraviliške ponudbe, mi omogočajo, da delno potrdim prvo
hipotezo, ki govori o tem, da so motivi gostov glede na njihovo starost, spol in dolžino obiska,
zelo različni. Le delno lahko hipotezo potrdim zato, ker na razlikovanje motivov obiskovalcev
res vpliva dolžina obiska v termah, manj pa na to vplivata spol in starost obiskovalcev.
Ker v Termah Zreče ni vidnega trenda, ki bi nakazoval na zmanjševanje števila gostov ali na
njihovo nezadovoljstvo, skušajo ponudbo nadgrajevati zgolj na že obstoječi infrastrukturi.
Specifična zdraviliška ponudba, ki vključuje različne specializirane ambulante, strokovnjaki z
različnih zdravstvenih področij in ekipa, ki že vrsto let opravlja uspešne terapije, so aduti, ki
goste vežejo ravno na te terme. To so potrdili tudi anketiranci, ki so kot razlog izbora term
izbrali oziroma navedli ravno njihovo zdraviliško ponudbo. Anketiranci so iz zelo različnih
krajev, nekateri tudi iz zelo oddaljenih krajev v Sloveniji ali celo iz tujine, kar uspešnost term
še dodatno potrjuje. Največkrat prihajajo gostje iz Štajerske, Koroške ali Primorske, manj pa
jih je iz Gorenjske, Notranjske, Prekmurja in Dolenjske. Za to je lahko več razlogov, kot na
primer ta, da imajo na Dolenjskem veliko število zdravilišč, ki so bližje in se zato odločijo za
katerega izmed njih. Posamezni obiskovalci so tudi iz drugih regij, kar potrjuje, da so terme
poznane in priljubljene po vsej Sloveniji. S tem lahko potrdim tudi drugo hipotezo, ki govori
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o tem, da je zdraviliška ponudba tista, ki v Zreče privede tudi turiste iz oddaljenih slovenskih
občin. Enodnevni obiskovalci so namreč večinoma iz bližnjih občin, medtem ko je večina
tistih iz bolj oddaljenih občin večdnevnih obiskovalcev, ki so tukaj na terapiji oziroma
okrevajo po bolezni. Takšni posamezniki so zato v Termah Zreče nastanjeni večinoma sami,
le nekatere spremlja partner ali družina. V večjem številu, torej z družino ali s prijatelji, se
večkrat pojavijo večdnevni obiskovalci, katerih glavni namen je kopanje, dopust ali oddih v
mirnem okolju ali pa enodnevni obiskovalci s podobnimi motivi. Kopanje je prevladujoč
motiv predvsem pri enodnevnih obiskovalcih, pogosto pa je tudi motiv pri večdnevnih
obiskovalcih. Slednji pa sicer kot glavna motiva navajajo zdraviliško ponudbo in počitnice
oziroma dopust.
V času daljšega bivanja je gostom, poleg kopanja in druge ponudbe, v Termah Zreče na voljo
tudi druga turistična ponudba v kraju in občini Zreče. Največkrat so z njihove strani obiskane
različne restavracije in kavarne, turistične kmetije in pohodniške poti, najmanj pa se jih odloči
za ogled muzejskih zbirk, za kolesarjenje in druge športne dejavnosti ter za ribolov na
Zreškem jezeru. Poleg omenjenega pa ima tukaj pomembno vlogo tudi Rogla, ki je priznana
kot klimatsko zdravilišče in spada pod Terme Zreče. Poleti je privlačna za planinarjenje,
pozimi pa za smučanje. Ker je do vrha dostopna z avtom, je primerna za odmik iz mestnega
vrveža za kogarkoli. Med anketiranci jih je več kot tretjina odgovorila, da so v času obiska
term obiskali tudi Roglo. Večkrat so jo obiskali enodnevni obiskovalci kot večdnevni, vendar
je pri tem pomembno omeniti, da je med večdnevnimi obiskovalci veliko tistih, ki okrevajo
po poškodbi in morajo zato počivati. To pa je lahko razlog, da se odločijo za obisk Rogle
redkeje kot drugi.
Kljub različnim predlogom izboljšav, pa gostje celotno ponudbo Term Zreče ocenjujejo zelo
dobro, saj jim namenjajo 4 točke od 5. V povprečju so zelo zadovoljni tudi s tem, da terme
ostajajo pri poudarku na zdraviliški ponudbi in zanemarjajo težnje po povečanju števila
bazenov in širitvi ponudbe. Zadovoljni pa so tudi s samim krajem Zreče in njegovo
urejenostjo. Ker se ne širijo niti terme, niti se ne obsežno nadgrajuje druga turistična
infrastruktura, je ohranjene tudi več narave v neposredni bližini mesta in term. Izkaže se tudi,
da jih večina meni, da so tišina, oddaljenost od večjih mest, manjša ponudba večerne in nočne
zabave in ohranjena narava tisti, ki dajejo na nek način Termam Zreče prednost pred ostalimi
zdravilišči. Tukaj je pomembna tudi širina zdraviliške ponudbe in dejstvo, da je bil delež
anketirancev iz oddaljenih občin relativno visok, kar daje njihovim odgovorom večjo težo.
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8. SUMMARY
Health tourism is one of the most important tourist sectors, which can be very profitable for
particular location. Spas can meet the very different interests of its guests. The only problem
is that they depend on location of thermal or mineral water. In Slovenia there are many places
that have a thermal or mineral water and they are becoming more and more competitive with
each other. Other tourist offer is also important in the place where the health resort is. Zreče is
small town, but they have some of other tourist offer. Terme Zreče is one of 15 spas in the
Slovenian Spas Community.
Health tourism has a very long season. Guests arrive at the resort during the whole year, but
in some months less than in the other.
Terme Zreče is based on spa offer more than on entertainment offer. Nevertheless, the number
of visitors is at a satisfactory level. The survey results show that many guests that indicate
even as an advantage. Some guests would like a larger pool complex or more social events.
They want more attractions for children, recreational pool and more new swimming pools.
Older guests would like more cultural events in the municipality of Zreče and more group
activities in the spa. It is not easy to satisfy the wishes of different age groups of guests,
because they have very diverse proposals. This can partly confirm the first hypothesis, which
is about different motives of guests which are in dependence of their age, gender and length of
stay. Length of stay really affects on differentiation between guests motives. Guests gender
and age have less influence on their motives.
The number of guests in the spa does not decrease, so major changes are not planned yet.
Respondents confirmed that the main advantage of Terme Zreče are very specific spa
facilities. Guests come from all parts of Slovenia well as from abroad. They come from
Styria, Carinthia, Primorska, some also from other Slovenian regions. I can confirm the
second hypothesis, which is about the importance of spa offer to attract guests. One-day
guests are mostly from nearby municipalities, but multi-day guests are mostly from more
distant municipalities. A lot of multi-day guests come precisely because of spa offers. The
survey results show that the most of the guests are at the spa themselves, with family or with a
partner. Their main purposes are swimming, holiday or vacation in a peaceful environment.
The main purposes of one-day visitors are swimming, sauna visit or therapy.
Multi-day guest usually benefit some other turist offer. They visit the restaurants and coffee
shops, tourist farms and hiking trails most often. Some of them visit the museums or they
choose one of the sports activities. Rogla is also an important tourist destination. Visitors hike
there in spring, summer and autumn and ski in winter. Guests rated the entire offer of Terme
Zreče with 4 points from 5. They are also very satisfied with the orderliness of town Zreče
and its surroundings. They see the vicinity of nature also as very important. Quiet, distance
from major cities, offer of evening and night entertainment and preserved nature, are those,
which, according to guests give Terme Zreče advantage over other spas. Their advantage is
also wide range of spa offer.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik

VPRAŠALNIK: Značilnosti turizma v Zrečah s poudarkom na turističnem kompleksu
Terme Zreče
Sem študentka geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ker me zanima področje turizma
sem se odločila v svoji zaključni seminarski nalogi na podlagi anket izvedenih med gosti
podrobneje preučiti turistične značilnosti turizma in turistov v Termah Zreče. Vaši odgovori
lahko pripomorejo k ugotovitvam, ki bodo omogočile vpogled v turistične značilnosti kraja
Zreče in Term Zreče ter k ugotavljanju možnosti za izboljšavo ponudbe, ki bi vaše počutje še
izboljšale. Vsaka izpolnjena anketa je korak bližje cilju, zato se za odgovore vnaprej
zahvaljujem.

1. Ali ste v Termah Zreče prvič?
 DA
 NE
2. *Ali ste v Termah Zreče trenutno obiskali kot enodnevni(brez nočitve) gost ali ste
nastanjeni tukaj kot večdnevni gost?
-

enodnevni
večdnevni

3. Kako pogosto prihajate v Terme Zreče kot enodnevni gost ?





manj kot enkrat letno za en dan
2 – 3 krat letno kot enodnevni gost
več kot 4 – krat letno kot enodnevni gost
nikoli kot enodnevni gost

4. Kako pogosto prihajate v Terme Zreče kot večdnevni gost ?






enkrat letno za več dni
manj kot enkrat letno za več dni
2 – 3 krat letno kot večdnevni gost
več kot 4 – krat letno kot večdnevni gost
nikoli kot večdnevni gost
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5. Kje ste največkrat slišali za Terme Zreče in njihovo ponudbo?








so v mojem domačem kraju
preko reklam(časopisi, revije)
preko televizijskih ali radijskih oglasov
od prijateljev
na spletu
v turistični agenciji
drugo(navedite vaš odgovor če ni primernega med ponujenimi): ________________

6. S kom ste v Termah Zreče?






sam
z družino
s partnerjem
s prijatelji
drugo(navedite vaš odgovor če ni primernega med ponujenimi): ________________

7. Koliko časa bo trajal vaš obisk?





en dan(brez nočitve)
2-3 dni
4-5 dni
več kot 5 dni

8. Ali ste se ali se boste v času vašega obiska oziroma bivanja v Termah Zreče
odločili tudi za obisk Rogle(pozimi smučanje, poleti planinarjenje, …)?
 DA
 NE
9. Kaj je sicer glavni namen vašega obiska? (izberete lahko do tri odgovore)









počitnice, dopust
kopanje
zabava
oddih v mirnem okolju
rekreacija
okrevanje po bolezni/terapija
druženje s prijatelji ali s člani družine
drugo(zapišite če vaš namen ni med ponujenimi odgovori): _______________

49

10. Ali ste kot turist v Zrečah uporabili oziroma obiskali karkoli od spodaj
naštetega? (možnih več odgovorov)








restavracije in kavarne
turistične kmetije
pohodniške poti
kolesarjenje
ribolov na Zreškem jezeru
športne dejavnosti (tenis, golf, jahanje …)
muzejske zbirke(Brinjeva gora, Ošlakova kovačija, Muzej na železniški postaji Zreče,
Muzej stotih frankolovskih žrtev Stranice … )
 ne
 drugo(napišite če ste obiskali oziroma uporabili kaj drugega, ki ni omenjeno med
ponujenimi odgovori): ________________
11. Zakaj ste se odločili ravno za Terme Zreče? (izberete lahko do 3 odgovore)









najbližje domačemu kraju
enostavna dostopnost
veliko dodatne turistične ponudbe
zdraviliška ponudba
ni gneče
cenovno ugodna ponudba
sodelovanje s smučiščem Rogla
drugo(navedite vaš razlog, če ni naveden med ponujenimi odgovori): _____________

*vprašanje je namenjeno samo večdnevnim obiskovalcem Term Zreče

12. *Kateri je bil glavni razlog da ste, v primeru več dnevnega bivanja v Zrečah, kot
nastanitveni objekt izbrali enega izmed nastanitvenih objektov Term Zreče in ne
katerega od drugih nastanitvenih objektov v Zrečah in okolici? (izberite do 2
odgovora)







primerno za majhne otroke
primerno za starejše ljudi
kakovostna hotelska ponudba
cenovno ugoden paket nastanitve in kopališke ponudbe
cenovno ugodna nastanitev
lokacija v mestu(center)
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13. Koliko denarja porabite izven počitniškega/dnevnega paketa (za zabavo, hrano
izven kompleksa Terme Zreče, nakupe, storitve, … ) na osebo?





manj kot 20 evrov
20 – 50 evrov
50 – 70 evrov
več kot 70 evrov

14. Ocenite vaše zadovoljstvo z naslednjimi dejavniki, ki vplivajo na turistično
ponudbo Term Zreče (1 – sploh nisem zadovoljen, 2 – nisem zadovoljen, 3 – delno
zadovoljen, 4 – sem zadovoljen, 5 – sem zelo zadovoljen).
urejenost term

1

2

3

4

5

primernost za starejše ljudi in za družine

1

2

3

4

5

bližina mesta, storitev

1

2

3

4

5

mir, tišina, možnost za oddih

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

lokacija term v centru mesta

1

2

3

4

5

sodelovanje s smučiščem Rogla

1

2

3

4

5

kakovostna hotelska ponudba

1

2

3

4

5

ponudba športnih dejavnosti(v sklopu kompleksa Terme Zreče)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

raznovrstna ponudba(kopanje, zdraviliška ponudba, ponudba savne
in masaž, kulinarika, dodatna zabavna ponudba, … )

poudarek na zdraviliški ponudbi(zato npr. manj zabaviščne ponudbe
kot so tobogani in druge naprave za zabavo na/v vodi)
celotna ponudba Term Zreče(vse kar je vključeno v kompleks)
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15. Ocenite vaše zadovoljstvo z naslednjimi dejavniki, ki vplivajo na turistično
ponudbo kraja Zreče (1 – sploh nisem zadovoljen, 2 – nisem zadovoljen, 3 – delno
zadovoljen, 4 – sem zadovoljen, 5 – sem zelo zadovoljen).
bližina Rogle(smučanje, pohodništvo, … )

1

2

3

4

5

privlačna narava

1

2

3

4

5

urejenost in privlačnost mesta Zreče in okolice

1

2

3

4

5

ponudba športne infrastrukture

1

2

3

4

5

dostopnost kraja

1

2

3

4

5

oddaljenost večjih mest

1

2

3

4

5

16. Ali menite da bi katera od naslednjih možnosti lahko vplivala na še večji obisk
term? (možnih več odgovorov)









nižje cene
več dodatnih dejavnosti v sklopu term
več dodatne turistične ponudbe v občini Zreče
odprtje nakupovalnega centra
odprtje zabaviščnega parka
ponudba najema avtomobila
več kulturnih prireditev
ponudba večerne/nočne zabave

17. Ali menite da je potrebna izboljšava turistične ponudbe v Termah Zreče in
kakšni so vaši predlogi za izboljšano ponudbo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

52

18. Ali menite, da je potrebna izboljšava turistične ponudbe v kraju Zreče in kakšni
so vaši predlogi za izboljšano ponudbo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

19. Letnica vašega rojstva: ______

20. Spol
 M
 Ž
21. Iz katere občine prihajate? _______________________

NAJLEPŠA HVALA ZA ODGOVORE!
Želim vam prijetno bivanje oziroma prijeten obisk v Termah Zreče še naprej!
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Priloga 2: Tabela predlogov izboljšave turistične ponudbe v Termah Zreče

Predlogi izboljšave turistične ponudbe v
Termah Zreče.
Programi z dejavnostmi, ki so ločene za pare,
za družine, za starejše posameznike in so
skupinam tematsko prilagojene.
(moški, 1987)
Večja ponudba športnih dejavnosti.
(moški, 1991)
Razširitev kompleksa.
(moški, 1987; moški, 1991; moški, 1971;
moški, 1974)
Več atrakcij za otroke, več bazenov za
otroke, več oglaševanja, razširitev
bazenskega kompleksa.
(moški, 1988)
Pozimi drsališče v bližini term.
(moški, 1971)
Notranja bazena bi morala biti dva velika,
kjer bi eden omogočal plavanje po progah za
rekreacijo(npr. najem proge), drugi pa bi bil
namenjen ostalim.
(moški, 1971)
Več zabaviščne ponudbe, nov večji bazen s
tobogani med zunanjimi bazeni, več zabave v
sklopu hotela(npr. večeri z živo glasbo).
(moški, 1971)
Večerna ponudba – v sklopu hotela
organizirani zabavni večeri.
(moški, 1968)
Več zabavne ponudbe(tobogani!), več
ležalnikov v letnem času.
(moški, 1967)
Več animacij za družine, širitev bazenskega
kompleksa.
(moški, 1991)
Širitev kompleksa, več ponudbe za
otroke(več bazenov, igral, …).
(ženska, 1989; ženska 1991)
Hotel za male živali oziroma ponudba
varstva.
(ženska, 1987)
Dodatni tobogani in vodne atrakcije.
(ženska, 1998)

Predlogi izboljšave turistične ponudbe v
kraju Zreče.

Večji spekter ponudbe za večerno zabavo.
(moški, 1971)
Diskoteka, adrenalinski park, …
(moški, 1974)

Drsališče nekje v mestu Zreče.
(moški, 1971)
Organizacija športnih prireditev – na primer
tek, kolesarska tekmovanja, …
(moški, 1971)

Nižje cene za družine.
(moški, 1968)
Diskoteka.
(moški, 1967)

Ni potrebno izboljšati ponudbe ampak
reklamo oziroma oglaševanje obstoječe
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Animacije za vse starosti, različni krožki in
predavanja(npr. o zdravi prehrani).
(ženska, 1970)
Večerno dogajanje, živa glasba.
(ženska, 1960)
Več zabavne ponudbe(tobogani, vodne
atrakcije).
(ženska, 1982)
Več oglaševanja.
(ženska, 1971)
Prilagoditev cen gospodarskim razmeram,
izboljšana dostopnost za osebe s posebnimi
potrebami.
(ženska, 1982)
Več animacij za otroke.
(ženska, 1977)
Več reklame.
(ženska, 1972)
Razširitev term.
(ženska, 1983)
Turistično ponudbo je potrebno vsake toliko
časa osvežiti, da pritegne ljudi od blizu in
daleč(predavanja, tečaji, plavalni bazen za
rekreacijo).
(ženska, 1973)
Menim, da je obstoječe stanje potrebno
ohraniti, saj sta ravno mirnost in majhnost
tisti, ki dajta Termam Zreče prednost.
(ženska, 1982)
Razširitev term, več animacij za vse odrasle,
bolj prijazno osebje na terapijah.
(ženska, 1971)
Večerne animacije v sklopu hotela, vodene
animacije.
(ženska, 1938)

ponudbe.
(ženska, 1990)
Več turističnih kmetij.
(ženska, 1994)
Tenis igrišča, namizni tenis, park z
minigolfom.
(ženska, 1970)
Več kulturnih prireditev.
(ženska, 1961)
Kavarna z veliko sončno teraso, ki je
prostorna – sladoled, napitki, privlačen
ambient.
(ženska, 1982)
Medsebojno sodelovanje različnih
ponudnikov, boljši izkoristek naravnega
potenciala za razvoj turizma.
(ženska, 1982)
Več kulturnih prireditev.
(ženska, 1977)
Prireditve, zanimive glasbene skupine ob
vikendih ali na izbrane večere.
(ženska, 1972)
Poletne prireditve(npr. Zreški dnevi), športne
prireditve(skupinsko kolesarjenje, tek).
(ženska, 1973)

Pohvale!
(ženska, 1982)

Zabavne prireditve vsaj ob vikendih.
(ženska, 1971)

Diskoteka, več kavarn.
(ženska, 1989)
Dodatna turistična ponudba, kot na primer
organizirani pohodi, prireditve, gledališke
predstave, tečaji.
(ženska, 1943)
Ponudba nemške literature(knjige, revije…)
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(ženska, 1962)
Več kulturnih prireditev.
(moški, 1966)
Več toboganov za otroke in večji zunanji
bazeni.
(moški, 1978)
Bolj ugodne cene.
(moški, 1983)
Več ponudbe za mlade, saj je zdajšnja
naravnana k starejšim obiskovalcem in
družinam.
(moški, 1993)
Nočni klub v sklopu term.
(moški, 1992)

Organizirani izleti in ogledi.
(moški, 1983)

Nočni klubi, diskoteke.
(Moški, 1992)
Ugodnejše cene za skupine.
(moški, 1991)
V poletnih mesecih povabiti ansamble in
različne skupine; več dogajanja na ploščadi
Term Zreče – v sodelovanju s krajem.
(ženska, 1964)
Cene prilagojene upokojencem(npr. nižja
cena pijače, kave ob kosilu zanje).
(ženska, 1961)
Več zdravstvenih terapij(še večji razpon
ponudbe).
(ženska, 1959)
Več toboganov in igral za otroke.
(ženska, 1958)
Več raznolike ponudbe za športne aktivnosti.
(ženska, 1974)
Več zabavne ponudbe za otroke.
(ženska, 1978)
Nižje cene, več animacij za odrasle.
(ženska, 1973)
Več notranjih bazenov.
(ženska, 1973)
Popravilo pingvina v otroškem bazenu, ki že
pet let ne dela; več zabave za otroke.
(ženska, 1979)
Razširitev bazenskega kompleksa; razširitev
fitnesa in nižje cene za obisk fitnesa.
(ženska, 1991)

Večji nakupovalni center.
(ženska, 1973)
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