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POVZETEK  

 

Smo v obdobju dejanj, ki spreminjajo naše navade. Mnogi so se znašli v težkem položaju. 

Turizem se je spomladi praktično ustavil in v pomoč državljanom in zaposlenim v turizmu je 

vlada državljanom Republike Slovenije omogočila krajši oddih v naši državi.  

Maribor, tako kot več slovenskih krajev, nudi pester izbor turističnih dejavnosti. Predvidevamo, 

da Mariborčani niso koristili bonov v svoji občini, da je mesto premalo prepoznavno. Raziskati 

želimo ponudbo, ki omogoča koriščenje turističnih bonov v naši občini in mestni četrti 

Studenci. Z anketo bomo ugotovili, kje so in še bodo družine naše šole koristile bone. Z 

intervjuji na uradih, turističnih agencijah in pri ponudnikih želimo spoznati lokalno ponudbo. 

Pripravili bomo konkretni material s sloganom, kjer bomo vključili naše ugotovitve in 

oblikovali predlog turističnih zanimivosti na Studencih in v Mariboru. 

Menimo, da v prihodnosti ne bo na razpolago turističnih bonov, zato bo morda raziskava v 

pomoč promociji mariborskega turizma. 

 

KLJUČNE BESEDE: turistični boni, turistična ponudba, Maribor, zgodbe starih Mariborčanov, 

legende o Mariboru, kulturno – rekreacijska pot 
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ABSTRACT 

 

We are in a period of actions that change our habits. Many found themselves in a difficult 

position. Tourism practically stopped in the spring, and to help citizens and employees in 

tourism, the government provided citizens of the Republic of Slovenia with a short vacation in 

our country. 

Maribor, like several Slovenian cities, offers a wide selection of tourist activities. We assume 

that the citizens of Maribor did not use the vouchers in their municipality and that the city is 

not recognizable enough. We want to research the offer that allows the use of tourist vouchers 

in our municipality and the city district Studenci. With the survey, we will find out where the 

families of our school have used and will use these vouchers. We want to get to know the local 

offer through interviews at offices, travel agencies and other tourist providers. 

We will prepare concrete material with a slogan, where we will include our findings and 

formulate a proposal for tourist attractions in Studenci and Maribor. 

We believe that tourist vouchers will not be available in the future, so the research may help 

promote Maribor tourism. 

 

KEY WORDS: toutrist vouchers, tourist offer, Maribor, stories of old Maribor cizitens, legends 

about Maribor, cultural – recreational route 
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1 UVOD 

 

Turistični boni? Kakšna dobra ideja. Zagotovo tema vsakega gospodinjstva v poletnih mesecih. 

Ni naključje, da smo hoteli raziskati koriščenje turističnih bonov v našem mestu. Nanj smo 

ponosni in radi živimo tukaj. Želeli smo izbrati slogan, ki bi naše mesto poimenoval kot je Pariz   

“mesto ljubezni”, Benetke “mesto na vodi”. 

Začeli smo z zbiranjem podatkov o turističnih bonih, da bi imeli boljši pregled nad trenutno 

situacijo slovenskega turizma. Podatke smo iskali na aktivnih spletnih straneh o dogajanju v 

Sloveniji. Ker pa smo želeli izdelati konkretni material z mariborsko turistično ponudbo, ki bi 

pritegnila turiste, smo se poglobili v iskanje zgodb pomembnih starih Mariborčanov in 

mariborskih legend, ki bi tujcem in domačinom naše mesto predstavili v malo drugačni luči. 

Naš vir so bile spletne strani in knjige, ki so nam odpirale nove poglede. Našli smo različne 

zanimive zgodbe in legende o Mariboru in pesmi, ki so jih slovenski pesniki posvetili »mestu 

na severu te male domovine«, kot je napisal pesnik Kajetan Kovič. Na spletu smo naleteli na 

ponudbe turističnih bonov v Mariboru in tako preučili že obstoječo turistično ponudbo 

Maribora. Pregledali smo turistične poti, ki so se nam zdele zanimivejše, da bi ugotovili, koliko 

so zgodbe že vpletene v tukajšnji turizem in kaj lahko nadgradimo. 

Ni pa nas zanimal samo Maribor. Najprej smo želeli izvedeti, kaj točno so turistični boni. Da 

bi lahko izvedeli več o interesih turistov, smo poiskali, kateri kraji v Sloveniji so porabnike 

bonov najbolj pritegnili. Pomagali smo si z zanesljivimi spletnimi stranmi, ki so najpodrobneje 

opisale turistične bone in nam povedale tudi, kje so bili najpogosteje uporabljeni.  Uporabo in 

porabo  turističnih bonov smo preverili tudi pri naših anketirancih. 

Slika 1: Popotnik brez ideje 
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1.1 Namen raziskave 

Uvodna ideja je bila raziskati vnovčenje turističnih bonov državljanov v Mariboru in okolici. 

Morda tudi v naši mestni četrti Studenci. Ob prebiranju internetnih člankov smo ugotovili, da 

Maribor in okolica nista bila destinacija, kjer bi turisti v veliki meri unovčevali turistične bone. 

Ugotovili smo, da ima mariborski turizem izdelano spletno stran Visit Maribor, kjer so 

predstavljene destinacije na zelo simpatičen in zanimiv način. Torej tukaj ni več kaj dodati, saj 

je strategija pripravljena in odlično izdelana. 

S pomočjo anketnega vprašalnika staršev in učencev naše šole smo se želeli prepričati kje so 

naši učenci in starši koristili turistične bone. Glede na naš končni cilj raziskave smo v anketnem 

vprašalniku zastavili vprašanje o možnostih turističnih destinacij, ki jih ponuja naše mesto in 

želeli izvedeti, če poznajo kakšno mariborsko zgodbo ali legendo, ki bi jo uvrstili na našo pot 

legend, zgodb Maribora in znanih Mariborčanov. 

Začeli smo razmišljati v tej smeri. Ob prebiranju knjige Toneta Partljiča Ljudje iz Maribora, ki 

nas je navdušila, smo naše raziskovalno delo usmerili v pripravo zemljevida označenega s  

potmi, ki bi označeval mesta, kjer so se zadrževali, bivali ali delovali znani ljudje, ali mesta, ki 

jih skozi stoletja pripovedujejo mariborske legende. Za slednje nam je bila v navdih knjiga 

Mariborske vedute, pripovedke o Mariboru in okolici, avtorice Dragice Haramija. Oblikovali 

smo karte, ki vsebujejo opis lokacije, sliko in nalogo, ki je za posamezno lokacijo prepoznavna.  

Menili smo, da bi bila na drugačen in zanimiv način pridobljena informacija  priložnost za 

posameznike in družine, kjer bi se na pohodu po zgodbah in legendah  družili in spoznavali 

kraje v Mariboru, kjer so znani Mariborčani delovali ali bivali. Zgodbe bi pritegnile pozornost 

mladine in odraslih, saj je način pridobivanja znanja drugačen, ker terja lastno angažiranost, 

orientacijo, stik z naravo, kulturo in zgodovino. Predstavlja doprinos k vseživljenjskemu znanju 

in uporablja temelje doživljajske pedagogike. Material, ki ga bomo oblikovali, bo namenjen 

tudi našim vrstnikom in sošolcem ter učiteljem in vodstvom šol pri načrtovanju dni dejavnosti. 

Menili smo, da bi se lahko podali po poteh, ki jih bomo pripravili v okviru interdisciplinarne 

povezanosti kulturnega in športnega dne. Naše predloge bomo podali vodstvu šole pred 

načrtovanjem letnega delovnega načrta za prihodnje šolsko leto. Izdelek, ki ga bomo pripravili, 

bomo ponudili še TIC – u in Raisenfiberju. Pot, ki smo jo načrtovali, je kar obsežna in primerna 

za dva dni. Omejili smo se na levi in desni breg Drave. Vsebovala bo tako kulturne 

znamenitosti, zanimivosti, športne aktivnosti in legende o Mariboru. Med enim in drugim 
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dnevom bi priporočili vnovčenje bona na eni od lokacij, ki so jih predlagali naši anketiranci. 

Ponudili bi še predlagano lokalno kulinarično ponudbo in najpriljubljenejše restavracije, ki jih 

bodo priporočali anketiranci. 

 Menimo, da bi z našim delom pripomogli k turistični prepoznavnosti Maribora in okolice in 

hkrati družinam omogočili koriščenje bonov v našem mestu. Naš izdelek bi predstavljal 

nedvomno uporabeno raziskovalno nalogo in pripomogel k razvoju turistične ponudbe našega 

mesta. 

 

1.2 Hipoteze 

Glede na namen raziskovalne naloge smo si zastavili naslednje hipoteze: 

1. Predvidevamo, da prebivalci Maribora bonov niso uporabili v Mariboru ali okolici. 

2. Predvidevamo, da je bila poraba turističnih bonov v Mariboru majhna. 

3. Predvidevamo, da turistična ponudba mariborskih zanimivosti ni povezana. 

4. Predvidevamo, da bi Mariborčani priporočali turistom vnovčenje bona v našem mestu. 

5. Menimo, da Mariborčani ne poznajo veliko zgodb in legend našega mesta. 

6. Predvidevamo, da Mariborčani poznajo kar nekaj pomembnih ljudi, ki so ali še živijo v 

Mariboru. 

 

1.3 Predvidena nova spoznanja 

Pot, ki smo jo pripravili se razteza ob desnem in levem bregu Drave. Namenjena je raziskovanju 

posamezne točke, ki so vezane na legende o Mariboru, resnične zgodbe manj in bolj znanih 

Mariborčanov. Naš namen je bil, da obudimo in prenesemo na mlajše generacije mariborske 

zgodbe, saj smo zelo ponosni na naše mesto. Želeli bi, da ga na način, ki smo ga pripravili v 

našem predlogu prepoznajo tudi drugi obiskovalci Maribora.  

Veliko je že zapisanega in pripravljenega o vodenih ogledih kulturnih, zgodovinskih, naravnih 

in športnih izzivih za turiste, ki prihajajo v naše mesto.  
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Cilji, ki smo si jih zastavili, temeljijo na povezavi literature in spoznavanja novih lokacij, 

rekreaciji v naravi in druženju ljudi z naravo v neposredni bližini doma za domače turiste in 

možnostjo lokalnih prenočišč za turiste iz drugih krajev. Zgodbe in legende smo medsebojno 

povezali in zaradi lažje dostopnosti posameznih lokacij razdelili na levi in desni breg Drave.  

Turistom smo želeli ponuditi preprost in prijeten kotiček sprostitve, kjer se lahko zabavajo in 

družijo s svojimi družinami. Tak način življenja prispeva k razumevanju interakcij in odnosov 

človeka do okolja v kontekstu trajnostnega razvoja. 

 

2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Teoretično ozadje 

 

Slika 2: Zgodovinska fotografija  Maribora 

Naše mesto je staro 856 let. Že zelo dolgo smo tu. Mestu ob Dravi je zgodovina pustila trajni 

pečat. Mestni simboli pripovedujejo zgodbe meščank in meščanov, povedo nam kdo smo, od 

kod prihajamo. Najstarejši ohranjeni predmeti s širšega območja Maribora segajo že v kameno 

dobo. Za nastanek mesta se je treba ozreti v srednji vek, v čas viteštva, plemiških veščin, prvih 

ljubezenskih pesmi, nastanka trgov in mest, ki so ljudem prinesli vero in upanje, varnost, 

izobraževanje, obrt in trgovino, razvijali so se medsebojni odnosi. Ostale so sledi tega časa. 

Danes si vse te dragocene predmete obiskovalci lahko ogledamo v Pokrajinskem muzeju 

Maribor. Zgodbe časa pred nami so se ohranile v literaturi. 

Imamo Pohorje, Kalvarijo in Piramido, nogometni stadion, reko Dravo, grad, galerije, muzeje,  

Lent, Stolnico in Jožefovo cerkev s poševnim stolpom, Pekrsko Gorco in zgodbo o  čevljarčku, 

in še in še bi lahko naštevali. 
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Slika 3: Sodobna fotografija Maribora 

Veliko imamo pokazati v našem mestu. Veliko znanih in manj znanih ljudi je živelo in še živi 

v Mariboru. Skušali smo sestaviti pot skozi nekaj njihovih zgodb, ki so Maribor zaznamovale 

in si jih je zagotovo vredno ogledati. Vsako mesto na zemeljski obli se verjetno ponaša z 

legendami, ki si jih ljudje pripovedujejo iz roda v rod. Maribor jih ima kar nekaj, njihovi ostanki 

in simboli so vidni še danes. Škoda bi bilo, če jih mladi danes ne bi več poznali. Veliko jih je 

združila v svojem delu Mariborske vedute Dragica Haramija. A kaj, ko v zadnjem času mladi 

premalokrat sežejo po literaturi. Informacije, ki jih potrebujejo, jim ponuja sodobna tehnologija. 

Pridobljene so hitro in konkretno. Če želimo, da se bodo zgodbe in legende Maribora ohranjale 

iz roda v rod, da bodo zanimive turistom iz drugih koncev Slovenije in širše, jih moramo 

pritegniti s pomagali, ki bodo razvijala interes, lastni vložek in vsebovala aktualizacijo in 

sodoben pristop. 

Zadnjih nekaj mesecev je veliko govora o turističnih bonih. Predvsem o tem, kako in kje jih 

unovčiti, veliko lahko beremo o izkušnjah, ki jih posamezniki doživljajo ob unovčitvi 

turističnih bonov.  

Kot velikokrat rečemo, doma je najlepše, to v našem primeru zagotovo drži. Premalo se 

zavedamo, da nam Slovenija lahko nudi veliko lepega. Premalo se zavedamo, da smo doma v 

Mariboru. Naše mesto je zgodovinsko bogato, strateško zanimivo, geografsko raznoliko in 

turistično vabljivo z lokalno ponudbo hrane in pijače. In oddih ni samo morje. 
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2.2 Vavčerji – turistični boni 

Opredelitve in uporabo smo izbskali na aktualnih internetnih straneh, saj nismo zasledili druge 

literature, ki bi proučevala in raziskovala turistične bone in njihovo uporabo v preteklosti. 

“Turistični bon je dobroimetje v informacijskem sistemu finančne uprave republike Slovenije 

edavki, ki ga ima vsaka oseba, ki je imela stalno prebivališče v Sloveniji na dan 13. 3. 2020, in 

ga lahko unovči pri ponudnikih turističnih storitev za nastanitve ali nastanitve z zajtrkom v 

Sloveniji”. (povzeto po: https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/, 

pridobljeno: 17. 10. 2020) 

Vavčer tudi voucher -ja [váu̯čer] m (ā) tur. dokument o vnaprejšnjem plačilu določenih storitev, 

ki ga izda turistična agencija uporabniku: izdati vavčer. (Povzeto po: https://fran.si/130/sskj-

slovar-slovenskega-knjiznega 

jezika/3609686/vavcer?page=4172&filtereddictionaryids=130&query=*&view=1, 

pridobljeno 30. 10. 2020) 

 

2.3 Turistični boni v Sloveniji 

Turistični boni so eden izmed protikoronskih ukrepov, ki so namenjeni za pomoč slovenskemu 

turizmu. Turistični boni so namenjeni vsaki osebi, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji. vsaka 

polnoletna oseba, ki ustreza tem pogojem, lahko unovči turistični bon v višini 200 evrov, 

medtem ko lahko mladoletna oseba uporabi bon v vrednosti 50 evrov. Turistični boni so 

vnovčljivi le pri izbranih ponudnikih s področja turizma, vključujejo hotele, apartmaje, 

počitniške hiške in letovišča, turistične kmetije, ki imajo v svoji ponudbi prenočišča, planinske 

koče, mladinska prenočišča, pa tudi kampe in mobilne hišice, ki so zbrani na portalu 

mojaslovenija.org . 

Slovenija je edina evropska država z Alpami in Mediteranom, Krasom in Panonsko nižino. Je 

raznolika in čudovita država, tako da so turistični boni vredni unovčitve. Zakaj ne bi letos bolj 

podrobno raziskali lepote Slovenije, s tem spodbudili domači turizem in se ob tem tudi zabavali.  

»Pojdimo tja, kjer še nismo bili. Ustavimo se tam, kjer smo se doslej le vozili mimo. Doživimo, 

česar še nismo. Vsako turistično območje Slovenije ponuja odlične razloge za oddih in 

raziskovanje.« Veliko je bilo v letošnjem letu podobnih sloganov in vabil za ogled in 

https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/
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raziskovanje Slovenije - zeleno, aktivno in zdravo! (Povzeto po: 

https://www.slovenia.info/sl/moja-slovenija, pridobljeno: 30. 10. 2020) 

 

Slika 4: Reklamna objava za Slovenijo 

V Sloveniji smo se ob pandemiji novega koronavirusa znašli v eni najhujših turističnih kriz po 

drugi svetovni vojni. Če so lansko sezono prednjačili tuji gostje, je letos 90 odstotkov turistov, 

ki so zasedali različne destinacije, domačih. K temu so močno pripomogli turistični boni. V 

Turistični zvezi Slovenije so opravili kratko anketo, v kateri so turistična društva po vsej državi 

povprašali, kako je z unovčevanjem bonov. Kar v 99 odstotkih so bili odgovori "zelo pozitivni", 

ljudje pa naj bi bili navdušeni, da Slovenija na tak način rešuje turizem. Državo smo prepustili 

tujcem, sami pa hodimo po svetu. Zdaj je čas, da spoznamo našo lepo domovino. 

Zanimive turistične točke v svoji bližini lahko uporabniki pametnih naprav najdejo tudi s 

pomočjo aplikacije turistični vodnik Turistične zveze Slovenije, ki so jo na zvezi razvili lani. 

Lokalne turistične zveze in občine jo sproti dopolnjujejo, vključuje pa naravne in kulturne 

znamenitosti, prenočitvene zmogljivosti, gastronomsko ponudbo, športne in druge dejavnosti, 

prireditve in prometne informacije. (Povzeto po: https://siol.net/novice/slovenija/kaksni-so-

najnovejsi-trendi-v-slovenskem-turizmu-vzivo-530773ir:, pridobljeno: 29. 11. 2020) 

  

https://www.slovenia.info/sl/moja-slovenija
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PODALJŠANJE VELJAVNOSTI BONOV 

Vlada je sprva predvidela, da bo bone mogoče uporabiti do konca letošnjega leta, najpozneje 

za prenočitev s 30. na 31. december. A je premier Janez Janša pred ponovnim zaprtjem hotelov 

v petem protikoronskem zakonu napovedal možnost, da njihovo veljavnost podaljša vsaj za pol 

leta, zdaj pa se je vlada odločila, da jih podaljša do konca prihodnjega leta. 

Razpoložljivi podatki Finančne uprave RS (Furs) kažejo, da je bilo do 1. oktobra izkoriščenih 

883.103 turističnih bonov v skupni vrednosti 113,74 milijona evrov. Vseh upravičencev do 

bonov je sicer nekaj čez dva milijona, skupna vrednost vseh bonov pa je 356,9 milijona evrov. 

Turistični boni so marsikje, zlasti na Obali, v gorskih destinacijah in termah, rešili poletno 

turistično sezono, drugim destinacijam, zlasti mestnim in tradicionalno bolj priljubljenim pri 

tujcih, pa skorajda niso prinesli učinka. 

Kljub informaciji o podaljšanju bonov so predstavniki številnih turističnih združenj izredno 

zaskrbljeni zaradi stanja v panogi. "Zadnji podatki Zavoda RS za zaposlovanje navajajo kar 

11.365 izgubljenih delovnih mest od marca do novembra 2020. To je več kot 25 % vseh 

zaposlenih v turizmu! Predlagajo posebno obravnavo turizma kot najbolj ogrožene gospodarske 

panoge.(Povzeto po: https://www.rtvslo.si/zabava-in-slog/ture-avanture/boni-bodo-veljali-do-

konca-leta-2021-turisticni-delavci-opozarjajo-da-boni-niso-dovolj/544433, pridobljeno:  28. 

12. 2020) 

 

2.4 Turistični boni v Mariboru in okolici 

Na Zavodu za turizem Maribor z uradnimi statističnimi podatki za celotno leto 2020 še ne 

razpolagajo, a minulo leto je bilo za ponudnike turističnih storitev zelo slabo. Do 1. oktobra je 

bilo v mestu sicer unovčenih 6152 turističnih bonov. 

Statistični podatki za obdobje januar-oktober 2020 kažejo na okoli 45-odstotni padec nočitev 

na področju destinacije Maribor – Pohorje oziroma okoli 54-odstotni padec nočitev na področju 

MO Maribor. 

“Jesenska in zimska sezona sta prinesli ponovno zaprtje nastanitev, gostinskih ponudnikov in 

turističnih objektov ter odpoved večine prireditev oz. dogodkov. Število unovčenih turističnih 
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bonov na področju MO Maribor na dan 1. oktober 2020 je bilo 6.152 (v vrednosti 771.956,45 

EUR); na področju celotne destinacije Maribor – Pohorje je bilo unovčenih 14.926 bonov,“ je 

pojasnila Monika Jurišič Hlevnjak iz Zavoda za turizem Maribor. (Povzeto po: 

https://maribor24.si/lokalno/maribor/na-voljo-mb2-v-minulem-letu-v-mariboru-vec-kot-50-

odstotni-padec-turisticnih-nocitev, pridobljeno: 16. 1. 2021) 

Maribor je iz naslova koriščenja turističnih bonov torej  začel zelo skromno. Kot pa nam kažejo 

grafi, ki smo jih povzeli po viru, se je v zadnjih treh mesecih steklo nekaj denarja, kar nakazuje, 

da so ljudje poiskali kotičke za vnovčenje bonov v Mariboru in okolici. Menimo, da ima 

Maribor izdelano turistično ponudbo, ki je zanimiva, a morda premalo prepoznavna. 

 

Slika 5: Pogled na Maribor s Piramide 

Največ turističnih bonov je bilo unovčenih v glampingih in na Pohorju; izmed okoliških občin 

je najuspešnejša Slovenska Bistrica. Ponudniki namestitev pričakujejo, da bo vlada ukrep 

podaljšala na vso zimsko sezono. Kot je razvidno iz zadnjih podatkov bomo lahko turistične 

bone vnovčili še celo prihodnje leto. Stanje na področju unovčitve turističnih bonov v Mariboru 

je po njenih besedah skladno z napovedmi, da mesta ne bodo primarna izbira domačih turistov. 

K rezultatom je prispevalo tudi zaprtje pomembnejših hotelov, tako v mestu kot pod Pohorjem. 

“Kljub temu je število unovčenih bonov v mestu Maribor preseglo rezultate drugih mestnih 

občin (z izjemo prestolnice in turistično uveljavljenih obmorskih, gorskih in zdraviliških 

krajev). V sezoni unovčenja turističnih bonov so nastanitve, kot so turistične kmetije in 

apartmaji na podeželju in na Pohorju ter glampingi in kampi, zabeležili bistveno večjo 

zasedenost kot mestne hotelske nastanitve,” še pojasni. 
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Iz tega razloga so nas kar “malo zasrbeli prsti” kako naše mesto obogatiti še s kakšno dodatno 

ponudbo, vredno ogleda. Predvsem za družine in vse, ki bi radi slišali in spoznali še kaj več od 

dejstev, ki jih o Mariboru že poznamo. 
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(Vir: https://www.vecer.com/maribor/aktualno/infografika-turisticni-boni-v-mariboru-in-

okolici-vlecejo-pohorje-in-buticne-zgodbe-10222954, pridobljeno:  28. 12. 2020) 

Podatke smo pridobili iz interenetnih virov, ki smo jih navedli in iz intervjuja z go. Natašo 

Jančar, ki ga prilagamo v prilogi (priloga 1). 
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2.5 Zgodbe starih Mariborčanov 

Navdih nam je dala knjiga Toneta Partljiča Ljudje iz Maribora, saj smo ob prebiranju zgodb 

ugotovili, kako malo pravzaprav poznamo ljudi in kraje v našem mestu. Vsako zgodbo smo si 

zamislili kot točko, na kateri se ustaviš in se poučiš o lokaciji in zanimivosti določene osebe ali 

kraja samega. 

Zbirka kratke proze mariborskega pisatelja ima seveda izredno domoznansko vrednost za bralce 

njegovega rodnega mesta, poleg tega pa tudi dragocen univerzalen značaj. Tone Partljič ima 

namreč tisti ne tako pogosti dar, s katerim zna ljudem seči v dušo ter sprožiti njihovo empatijo 

s predstavljenimi literarnimi liki. Zgodbe ljudi, ki so poznani vsem Slovencem, tistih, ki so 

blizu le Mariborčanom, pa tudi takšnih, ki so bili že iztrgani osebnemu in zgodovinskemu 

spominu, a jih je avtor ponovno ustoličil vanj. In seveda popolnoma anonimnih, ko je 

priložnost, da glavni lik postane mesto. 

 

Slika 6: Naslovnica knjige Ljudje iz Maribora  

Zgodbe so  zgodovinsko preverljive in prepričljive. Verjetno sta prav to približanje preteklim 

prebivalcem mesta in toplina do portretirancev glavni odliki tega pisanja. 

(Povzeto po: https://www.rtvslo.si/kultura/beremo/tone-partljic-ljudje-iz-maribora/447390, 

pridobljeno: 28. 12. 2020) 

Njegova najnovejša knjiga Ljudje iz Maribora je zbirka novel, v kateri kot glavni liki nastopajo 

nekateri resnični prepoznavni mariborski ekscentriki, njihova življenjska zgodba pa je tako ali 

drugače našla pot do Partljiča (kar je včasih celo enako zanimivo kot zgodbe o njih samih). Od 

Pobreškega Prezidenta, o katerem je Partljiču po dolgotrajnem raziskovanju na koncu živ-  

ljenjsko zgodbo povedal kar sam »prezidentov« sin, prek Kneginje (Elizabete Obolenske), 

Rusinje, ki je v Mariboru Nemcem vodila knjižnico, do Lokalpratriota, ki je Maribor nosil v 

https://www.rtvslo.si/kultura/beremo/tone-partljic-ljudje-iz-maribora/447390
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srcu, ne pa v denarnici, nas Partljič v svojem tekočem, zgodbarskem slogu pelje od človeka do 

človeka in s svojim literarnim prijemom dokazuje, da je tako rekoč vsaka življenjska zgodba 

lahko tudi prvovrstna literarna štorija. Hvalnica Mariborčanom! 

(Povzeto po: https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/kratka-proza/ljudje-iz-maribora.html, 

pridobljeno: 28. 12. 2020) 

Ob prebiranju Partljičevih zgodb ljudi, velikih in majhnih, je nastala naša pot spoznavanja le – 

teh. Gospoda Partljiča smo poprosili za soglasje uporabe njegovih likov za namene naše 

raziskovalne naloge. Njegovo privoljenje in spodbudne besede prilagamo v Prilogi 2. Zakaj 

ravno te zgodbe? Tone Partljič je predvsem Mariborčan, priljubljen kot pisatelj med mladimi 

in starejšimi generacijami, razumljiv, odkrit  in prepričljiv, predvsem pa naš Tone Partljič z 

velikim srcem za Maribor. 

  

https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/kratka-proza/ljudje-iz-maribora.html
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ZGODBA 1: POBREŠKI PREZIDENT 

Konec glavnega mosta ob kavarni. 

V središču Maribora je most čez Dravo, ki tudi sam hrani zgodbo. Na severni strani mostu, 

takoj ob kavarni, je namreč med 2. svetovno vojno postopal tako imenovani Pobreški prezident 

in meril most s palico. Ni bil ravno hitre pameti in so ga pregovorili, naj zmeri širino mostu, da 

bodo vedeli, če bodo lahko čez most zbežali vsi Slovenci, ko bo v Maribor prišel Hitler. To je 

tudi na glas razlagal in se drl, kar mimoidočim ni bilo ravno po godu. Njegovo zgodbo je nato 

mlajšim generacijam predal njegov sin, za katerega ni vedel, da ga ima. 

 

 

Slika 7: Nekdanja Velika kavarna na Glavnem trgu  

Naloga: Kako širok je Glavni most? 
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ZGODBA 2: KNEGINJA OBOLENSKA 

Univerzitetna knjižnica Maribor. 

Med drugo svetovno vojno je bilo priseljencem še posebej težko. Med njimi je bila tudi kneginja 

Obolenska, ki se je v Maribor preselila z možem v prvi polovici 20. stoletja. Mož je kmalu za 

tem umrl, sama pa se je odločila delati v Mariborski knjižnici. Elizabeta Obolenska je bila tako 

povezana s knjigami, da je tudi sama začela pisati, in sicer dnevnik, ki so ga po njeni smrti 

natisnili tudi v slovenščini. Sama je govorila, da bi moral vsak Rus, kot je bila sama, imeti vsaj 

malo smisla za literaturo, ker je bilo med njimi veliko pomembnih pisateljev. Zdaj je tudi sama 

preminula, na nagrobnem kamnu pa ima zapisan stavek ¨Vsi zašli smo¨. 

 

   

  Slika 8: Univerzitetna knjižnica Maribor, leta 1945 

Naloga : V knjižnico lahko tudi vstopiš. Spoštuj pravila miru! 
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ZGODBA 3: PISATELJ IN GAD 

Vila na stičišču Gosposvetske ceste in Vrbanske ulice. 

Znani slovenski pisatelj Prežihov Voranc je imel težko življenje. Pretrpel je dve svetovni vojni 

in taborišče. Nato je zbolel za angino pectoris. Vozili so ga po raznih slovenskih krajih,  

nazadnje je prišel v Maribor. Nastanili so ga v prazni nemški vili na stičišču Gosposvetske ceste 

in Vrbanske ulice. Tam je preživljal dneve z ležanjem v postelji in sam govoril, da ima v prsih 

gada. Bil je komunist, ampak je v tisti nemški vili v Mariboru vseeno umrl prepričan, da je 

človek zver. 

 

 

Slika 9: Vila v kateri je prebival Prežihov Voranc 

Naloga: Na fasadi poišči spominsko ploščo. 
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ZGODBA 4: LOKALPATRIOT 

Nekdanji ravnatelj mariborske osnovne šole, gospod Žolgar, je proti koncu življenja trpel zaradi 

hudega raka prostate. Sam je že težko hodil, ko pa je nekega dne počasi le prišel do tržnice in 

povpraševal po slovenskih pridelkih, se je zgodilo nekaj neprijetnega. Bil je namreč najbolj 

znan mariborski lokalpatriot in nekoč poslanec v državnem zboru in je želel domačo zelenjavo, 

vendar so ga nadrli, kaj pa tako sprašuje po domači zelenjavi, ko poslanci vsi mislijo le nase. 

Od takrat mu ni bilo več ljubo hoditi na tržnico in se je preselil h hčeri. Ona in njena hčer, 

Žolgarjeva vnukinja, sta ga tako vsak dan peljali v vozičku na desni breg Drave, da je lahko 

gledal svoj Maribor. Ker pa je bil že star in resno bolan, je nekega dne ob pogledu na Dravo 

zaspal in se nikoli več zbudil. 

 

 

Slika 10: Pogled na reko Dravo in Lent 

Naloga: Pogled na Dravo je vredno fotografirati in ustvariti spomin. 
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ZGODBA 5: TOVARIŠICA RAVNATELJICA 

Gospoda profesorja Marka Lorberja sta tisti dan čakali kar dve maturantski srečanji in le kdaj  

bi bil primernejši čas za obujanje spominov na njegova študentska leta. Bil je namreč priden in 

nadarjen študent in je zato, malo pa tudi zaradi povojne krize, postal predsednik študentov 

njegove generacije na učiteljišču. Nekateri spomini so mu bili prav neljubi, ker ga je nekdanja 

ravnateljica potiskala  k določenim stvarem. Bila je zelo zagrizena in je želela iz šole odstraniti 

vse študente, ki so bili povezani z vero in bi lahko po njenem mnenju uničili novi politični 

sistem. Tako je uvedla čistko in zaslišala vse dijake po vrsti, nato pa nekatere izmed njih 

izključila. Nekateri so za to krivili Marka in njemu je slednje še vedno ležalo na duši. A vseeno 

je končal študij in postal tudi sam profesor na učiteljišču. Zvečer tistega dne pa je šel najprej na 

srečanje svojih nekdanjih študentov in nato na srečanje svojih sošolcev, kjer ga je pričakalo 

presenečenje. On namreč ni bil edini, ki so mu pretekli dogodki ležali na duši, tudi ravnateljici 

so. Prišla je med že osivele študente in se iskreno opravičila za svoja dejanja. 

 

    

Slika 11: Učiteljišče v Mariboru, danes Tretja gimnazija Maribor                                                                     

 Naloga: Poišči zgradbo nekdanjega učiteljišča kjer so se v času povojne kriza 

dogajale »čistke« dijakov, ki so imeli sumljivo (največkrat krščansko) usmerjenost in v 

tistem času niso bili primerni za poklic učitelja. 
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ZGODBA 6: SCHWIEGERMUTTER 

ali po slovensko tašča, katero je imel tudi znani jugoslovanski predsednik Tito. Gospa Priska, 

mati Titove nekdanje žene Herte Hass je živela v Mariboru. Bila je nemškega rodu, čeprav 

zagnana Slovenka, velika humanitarka in učiteljica, zato so jo želeli po drugi svetovni vojni 

izseliti v Avstrijo. Ta naloga je doletela mladega namestnika mestne varnostne organizacije 

Daneta. Poiskal je njen naslov in potrkal na njena vrata rekoč, da mora spakirati in jo bodo 

izselili v Avstrijo. Dane gospe seveda ni poznal, in ko mu je povedala, da je Titova 

»Schwiegermutter«, ji ni zlahka verjel. To je povedal svojemu nadrejenemu, ki ga je poslal 

nazaj h gospe, češ da je vse res in da naj se opraviči. Dane je stekel nazaj in potrkal po vratih. 

Poleg opravičila je dobil je tudi lekcijo nekdanje učiteljice, da naj le ne naredi česa, kar bo v 

starejših letih obžaloval. 

 

    

 

 

 

 

Slika 12: Priska Hass              Slika 13: Hutterjev blok                                     

Naloga: Poišči blok v katerem je bivala gospa Priska, tašča Josipa Broza Tita. 

 

Zgodbe smo prilagodili in oblikovali v turistične točke, ki smo jih zarisali na zemljevidu 

Maribora. Kartice vsebujejo opise in lokacijo posamezne točke, morebitne fotografije lokacije 

in nalogo. 
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2.6 Mariborske vedute 

Zgodbe so povzete po knjigi Dragice Haramija: Mariborske vedute (pripovedke o Mariboru in 

okolici), Maribor: založba Pivec, 2011. 

 

Slika 14: Naslovnica knjige Mariborske vedute 

 “Človek namreč ne živi izolirano od svoje okolice, temveč vpliva nanjo, prav tako pa okolje 

vpliva na človeka.” (Mariborske vedute, str.7)  

Knjiga dr. Dragice Haramija nam ponuja pester izbor ljudskih pripovedk, ki se dogajajo v 

Mariboru in njegovi okolici. Srečamo se s poštelskim zakladom, Gestrinom in reko Dravo, 

Mariborskim otokom in čevljarčkom…, da bi jih lahko videli, je treba imeti na široko odprto 

oko in začutiti na sebi pogled kačje kraljice ali bele žene.  

Na predstavljenem območju živijo ljudje že veliko let, dolga doba poseljevanja in vpliv 

zgodovinskih obdobij in dogodkov je zelo razvidna v zbranih pripovedkah. Človek je namreč 

od nekdaj živel v povezavi s svojo okolico, nanjo vplival, kot je tudi okolje samo vplivalo na 

človeka. Ta bajeslovna in legendna bitja so nam prav zaradi tega kar podobna v karakternih 

lastnostih, ki jih poznamo – nagajiva, šaljiva, prijazna, pa tudi zamerljiva in strašna, če človek 

pokaže svojo neposlušnost do njih.  

Izbrali smo nekaj zgodb, po katerih bi se podali na naši poti.  Za soglasje smo prosili avtorico 

gospo Dragico Haramija (priloga) in Založbo Pivec (priloga) 
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ZGODBA 1: POŠTELA 

 

Poštela je kraj, kjer je v nekdanjih časih vodila »rimska steza«. Po njej so korakale številne 

vojske. Leži na skrajnem rtu Pohorja. Rimski vojaki so tam našli okope in nasipe, ki so jih 

zgradili že Kelti in Iliri. Ko so bili Rimljani pregnani, so si naši pradedje Slovani postavili trdno 

Poštelo, žrtvenik in svetišče v čast vzhajajočemu božanstvenemu soncu. Tod so skrivali svoje 

imetje. Mnogokatera dragocenost je ostala zakopana na Pošteli. O teh zakopanih zakladih nam 

še danes pripovedujejo zgodbe. Mnogi so že poskušali najti zaklad, vendar do zdaj ni še 

nikomur uspelo. Marsikomu je že pomagala bela žena ali železni vitez ali druga bajeslovna 

bitja, videti zaklad, ki pa je izginil takoj, ko je kdo izmed iskalcev, kopačev izrekel besedo je 

bilo nekaj posebnega. Zaklad naj bi bil viden ob kresni noči. Minilo je že veliko kresnih noči, 

bližnji Radvanjčani in Razvanjčani so že velikokrat skušali izkopati pogreznjeni zaklad – tri 

kadi zlata in srebra ter zlato krsto z zlato krono, pa še nikomur ni uspelo. Še dandanes leži na 

Poštelskem gradišču. Nad njim pa se razteza pohorski gozd, ki si pripoveduje pravljice in bajke, 

baje jih zna že tristo. 

 

                                                               

Slika 15: Spominska plošča na Pošteli 

  Naloga: Morda uspe prav tebi? 
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ZGODBA 2: TRIJE RIBNIKI 

 

ČEVLJARČEK, KI JE REŠIL MARIBOR   

Iz davnih časov je ohranjena pripoved, kako je čevljarček (krojaček) rešil mesto pred Turki. 

Turki so želeli zavzeti mesto, meščani, ki so se počutili varne znotraj obzidja, so se spomnili, 

da so pozabili mestni jarek napolniti z vodo. Ker so Turki že stali pred mestnimi vrati, ni bilo 

več časa napolniti jarka. Nihče si ni upal do treh ribnikov, da bi odprl zapornice. Javil se je 

pogumni krojaček, se preoblekel v Turka in skozi zadnja mestna vrata (Koroška vrata) zapustil 

mesto, odšel po slivovem drevoredu do zapornic. Turki so bili že v jarku, saj tam ni bilo vode. 

V tem trenutku je v jarek prihrumel velikanski val vode iz treh ribnikov in jarek napolnil. Dve 

tretjini Turkov je izgubilo življenje, ostali so zbežali.  Tako je pogumni krojaček rešil Maribor 

pred zanesljivim propadom. 

 

   

Slika 16: Trije ribniki                                                                 

 Naloga: Podaj se po poti pogumnega čevljarčka. 
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ZGODBA 3: DRAVA in vodni mož Gestrin 

 

Za dravske splavarje je bila prva postaja v Mariboru, pristanišče je dobilo ime Lent ali Pristan, 

ki ga poznamo še danes. Drava je bila še na začetku 20. stoletja deroča reka. Na njej je bilo 

večje število brzic, plitvin in skalnih ožin. Njeno bučanje se je slišalo daleč na Pohorje in 

Kozjak. Ponekod si je izlizala strugo prav do trdih reber Pohorja. Ko se je vodovje razbesnelo, 

je goltalo na dno vse, kar je prineslo. Sredi takšnega bučanja se je velikokrat prikazala kuštrava 

glava moža Gestrina. Ob njem so se smukale tudi njegove hčerke, vodne deklice, ki so imele 

nadvse rade bleščeč nakit. Gestrin se jim je najbolj prikupil, ko jim je prinašal svetle prstane, 

uhane in podobno. Če je splavar srečal na Dravi Gestrina, ni pomišljal, takoj mu je vrgel prstan 

in varno odplul naprej. Če si ga hotel prelisičiti in vrgel namesto zlata kamen, se je splav potopil 

in izginil na dravsko dno. 

 

        

Slika 17: Star splav na reki Dravi                                                                                    

 Naloga: Popelji se po Dravi z Dravsko vilo in ne pozabi vanjo vreči kakšnega 

prstančka. Gestrin ti bo prizanesel. 
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ZGODBA 4:  MARIBORSKI OTOK – KAČJI OTOK 

 

Danes je Mariborski otok znano mariborsko kopališče. Tik nad otokom so mogočne zapornice 

velike pregrade elektrarne Mariborski otok. Kako drugače je bilo na Mariborskem otoku v 

davnih časih! Med Lembahom in Trstenico se deli Drava v dva rokava, ki oklepata lepi 

Feldberjev (kačji) otok. Na njem so visoka drevesa in ostanki starih zgradb kar nakazuje, da so 

tukaj nekoč stale mogočne zgradbe. Ljudje pripovedujejo, da prebiva v skalni votlini na obrežju 

velikanska kača, ki varuje kačjo kraljico. Kraljica ima na glavi zlato krono, njeno telo prekrivajo 

zlate luske. Samo ob določenih dnevih prileze na svetlo, ko se sonči na pečini. Kdor je tako 

spreten, da zvabi proč kačo stražarko, tako, da pred njo postavi mleko, pred spečo kraljico pa 

bel prt, temu se posreči, da dobi kraljičino krono, ki jo kraljica za hip strese na prt. Če se dovolj 

hitro ne umakne, prihitijo na kraljičin žvižg druge kače, ki zadušijo nepridiprava. Če jim pa ta 

zbeži, kače razgrizejo svojo kraljico. 

 

 

 

 

 

 

Slika 18: Mariborski otok         Slika 19: Mariborski otok z elektrarno                                                                     

 Naloga: Bi poiskal krono kačje kraljice na Kačjem – Mariborskem otoku? Ne 

pozabi na mleko in beli prt. 
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ZGODBA 5: MARIBORSKO POHORJE – zlodej sezida cerkvico  

 

Puščavnika Bolfenka je pot zanesla na senčno stran Pohorja. Presenečen je ugotovil, da tukaj 

ne živijo ljudje, niti ni nobene cerkve. Bolfenku v sanjah Bog namigne naj sklene kupčijo z 

zlodejem. Tako se je tudi zgodilo. Zlodej je Bolfenku obljubil, da mu bo s svojimi pomagači 

sezidal cerkev, če mu bo ta v zameno daroval dušo prvega romarja. Bolfenk pristane. Ko je 

cerkev sezidana prvi vanjo vstopi volk. Zlodeja je to tako ujezilo, da še danes vsako noč podre 

kakšen kamen v cerkvenem zidu, v katerem zija vse večja luknja. 

 

 

Slika 20: Cerkvica Svetega Bolfenka 

Naloga: Podrti zid v katerem zija vse večja luknja si lahko ogledaš, če se povzpeš 

do cerkvice Sv. Bolfenka na senčno stran Pohorja. 
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ZGODBA 6: PEKRSKA GORCA  

 

Slovenska Kalvarija, govori o nastanku Pekrske gorce. V zgodbi se hudič pogodi z Bogom, da 

mu ta preda oblast nad Mariborčani in Podpohorci, ki so zelo grešno živeli. Marija, sveti Areh 

in sveti Bolfenk prosijo Boga, naj bo milosten do Podravcev, saj niso vsi razuzdani in grešni, 

Bog jim ponudi rešitev: »A rogaču rogatinu sem dal oblast samo do drevi, do polnoči. Dotorej 

ga še lahko kaj zamoti, da uro zamudi, mu nakana spodleti.« Vsi svetniki se trudijo rešiti 

Maribor: hudiču na poti, ko s skalo na plečih hiti, da bi z njo zajezil Dravo in tako naenkrat 

umoril vse Mariborčane, delajo viharje, močvirja, močan veter, a nič hudiča ne ustavi. Tik pred 

polnočjo stopi predenj Marija, ki je vse bregove Drave zavarovala s solzami nedolžnih 

prebivalcev, nevidni ščit solz pa hudiča ustavi. Zaveda se, da do dravskih bregov ne more, 

zato se odloči in na slepo vrže skalo in upa, da se bo ta vendarle zagozdila v reki, a »pečina 

ne doseže Maribora ne Drave. Na ravnici pod znožjem Pohorja se je zapičila v zemljo in je 

ostala tamkaj do naših dni« Ura odbije polnoč, hudobec zgubi oblast nad mestom – kakor se je 

z Bogom pogodil – gola skala sredi ravnine pa je postala romarsko središče, na katerem so 

hvaležni meščani postavili cerkev Mariji v zahvalo. Na mestu, kjer je hudič odkrhnil pohorski 

vrh, pa je nastalo jezero, imenovano Lovrenško jezero. 

 

   

Slika 21: Pekrska gorca       Slika 22: Lovrenška jezera  

Naloga: Oglej in povzpni se na Pekrsko gorco – kos odtrganega Pohorja. Pokukaj 

tudi v cerkev, ki so jo meščani postavili v zahvalo Mariji. Če imaš še moči in energije se 

odpravi do Lovrenških jezer, da se boš prepričal o manjkajočem vrhu Pohorja 
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ZGODBA 7: STUDENCI,  

 

ki ležijo neposredno pod Pekrsko gorco, so književni prostor v povedki Vrag in njegov kozel. 

Zgodba ima precej natančno določen tudi književni čas: dogaja se neko noč leta 1800 na 

Studencih. Tisto noč je uradnik Dizma Kislih popil precej vina pri prijatelju v Limbušu, na poti 

v Studence pa je srečal samega vraga, tega so menda v tistih časih pogosto srečevali. Srečal ga 

je tudi neki pohorski kmet, temu je hudič zelo pomagal, da ni zamudil razprave na sodišču, saj 

mu je bil posodil kar svojega kozla. Od takrat menda niti vraga niti kozla niso več videli. 

 

         

Slika 23: Jožefova cerkev                       Slika 24: Studenška brv 

 

Naloga: Ko se sprehajaš po Studencih in želiš prečkati Dravo se ozri naokrog, morda 

srečaš kje izgubljenega vraga ali kozla. 
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2.7 Zgodbe povzete iz anketnega vprašalnika 

Dodali smo še dve zgodbi, ki smo jih povzeli po priporočilu naših anketirancev in sta se nam 

zdeli zanimivi za raziskovanje. 

 

ZGODBA 1: HUDIČEVE SKALE 

Legenda govori, da je dolgo nazaj na kamniških hribih taval hudič. Pohodnikom je prekrižal 

pot in jih prosil za vodo. Nihče ni želel pomagati hudiču, zato se je ta razjezil. Zvlekel je velike 

balvane do roba hriba, da bi jih spustil na Kamnico. Ko pa je vse skale odkotalil do roba je izza 

Pohorja posijalo sonce. Hudiča je sonce spremenilo v skalo in Kamničani so bili varni.  

 

 

Slika 25: Hudičeve skale nad Kamnico 

 Naloga: Lahko najdeš hudičev obraz na skali? 
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ZGODBA 2: NIKOLA TESLA V MARIBORU 

Nikola Tesla je v Maribor prišel iz Gradca zaradi denarne krize. Prišel je v takrat tehnološko 

razgiban Marburg. Tukaj je bival leta 1878 in 1879. Mariborčani so ga imeli za nekoliko norega 

znanstvenika in posebneža. Nastanil se je pri inženirju in dobival tudi svojo prvo plačo. Iz 

Maribora ni odšel prostovoljno, ampak so ga izgnali v Gospić, ker ni imel prijavljenega stalnega 

prebivališča. 

Po mnenju večine biografov, ki so pisali o Teslovem bivanju v Mariboru, se je to srečanje 

zgodilo v gostilni, ki je desetletja pozneje dobila ime Veseli kmet ali po domače »pri 

Vlahoviču« in se je nahajala na stičišču današnje Meljske in Mlinske ulice ter Partizanske ceste.  

 

 

Slika 26: Hiša v kateri je prebival Nikola Tesla  

 Naloga: Poišči bivališče Nikole Tesle. Če ti čas dopušča, se odpravi v središče 

mesta, kjer nasproti nekdanjega hotela Orel najdeš spominsko ploščo in ugotoviš kje je 

prvič v našem mestu zasijala žarnica. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Metode dela  - metodologija 

Pri izdelavi raziskovalne naloge smo uporabljali naslednje raziskovalne metode:  

- metoda proučevanja različnih virov in literature,  

- metoda analize podatkov in njihova interpretacija,  

- pridobivanje soglasij 

- intervju  

- anketni vprašalnik 

- priprava kartic, zemljevida, škatlice in ponudbe lokalnih namestitev in lokalne kulinarike 

- terensko delo. 

 

3.1.1 Metoda proučevanja različnih virov in literature 

Začetna metoda dela je bila metoda dela s pisnimi viri. Literaturo smo poiskali v šolski 

knjižnici, Mariborski knjižnici in domači osebni knjižnici, saj je letošnje leto zaznamovano z 

virusom korone in so kulturne ustanove v veliki meri ves čas zaprte. Iz tega razloga smo si 

veliko pomagali s preverjenimi spletnimi viri, predvsem članki, nekaj pa tudi z diplomskimi ali 

magistrskimi deli. Zbrane podatke smo prebrali, proučili in se o njih z mentoricama pogovorili 

na zoom urah. S pomočjo mentoric smo ugotovitve uskladili, povzeli in zapisali. 

Soglasja za uporabo zgodb smo od avtorjev zgodb pridobili po elektronski pošti. 

 

3.1.2 Metoda analize podatkov in njihova interpretacija 

Za  potrebne raziskave smo anketni vprašalnik vstavili v spletni program 1ka. Anketni 

vprašalnik je izpolnilo 108 staršev učencev in 83 učencev tretjega vzgojno izobraževalnega 

obdobja naše osnovne šole. Anketa je vsebovala vprašanja zaprtega tipa in nekaj vprašanj 

odprtega tipa. Anketna vprašalnika sta priložena v prilogi. Interpretirali smo tista, ki so 

povezana s postavljenimi hipotezami in nekatera med njimi primerjali.  
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3.1.3 Pridobivanje soglasij 

Za realizacijo naše raziskave smo pridobili soglasje obeh avtorjev naših izbranih knjig, gospoda 

Toneta Partljiča in gospe Dragice Haramija. Obe soglasji s spodbudnimi besedami našemu delu 

na pot sta v prilogah 2 in 3. Pridobili smo soglasje predstavnice založbe Pivec, gospe, ki se 

nahaja v prilogi 4. 

 

3.1.4 Izvedba intervjuja 

Za konkretnejše in zanesljive podatke o koriščenju bonov v Mariboru, ponudbi in mnenju o 

našem predlogu smo v intervjuju po elektronski pošti povprašala go. Natašo Jančar, 

predstavnico Turistično informacijskega centra Maribor – TIC MARIBOR. Tudi njej se je zdel 

naš predlog ponudbe našega mesta zanimiv in vreden ogleda. Intervju je v prilogi 1.  

 

3.1.5 Anketni vprašalnik  

Za  potrebne raziskave smo anketni vprašalnik vstavili v spletni program 1ka. Anketa je 

vsebovala vprašanja zaprtega tipa in nekaj vprašanj odprtega tipa. Anketna vprašalnika sta 

priložena v prilogi 4. Interpretirali smo tista, ki so povezana s postavljenimi hipotezami in 

nekatera med njimi primerjali.  

 Obdelali smo podatke 83 anket, ki so jih izpolnili učenci od 6. do 9. razreda, in 108 anket 

odraslih oseb. 

 

3.1.6 Priprava kartic, zemljevida, škatlice, izbor prenočišč in kulinarike 

Na koncu smo ideje povezali in se zanesli na svoje likovne in tehnične sposobnosti ter izdelali 

predloge, ki jih vidite v nalogi. Pripravili smo kartice, ki vsebujejo opis lokacije, sliko in nalogo. 

Pripravili smo zemljevid, ki obiskovalce vodi po naši poti. Lokacije smo označili s številkami 

in dodali v legendi ime lokacije. Pripravili smo izbor prenočišč in kulinarične ponudbe, ki so jo 

v anketnem vprašalniku predlagali naši anketiranci. Ves material smo pospravili v lično 

izdelano škatlico, ki je namenjena obiskovalcem za raziskovanje naše poti. Prenočišča in 

kulinarika pa jim lahko pripomoreta k koriščenju bona na izbranih lokacijah.  
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3.1.7 Terensko delo 

Zaradi časa, ki ni bil najbolj naklonjem terenskemu delu, smo si morali velikokrat pomagati le 

virtualno in s pogovori preko aplikacije zoom. Zelo žal nam je, da nismo mogli še samostojno 

realizirati in prehoditi naše poti skupaj z mentoricami. To bomo storili takoj, ko nam bo ta 

korona čas omogočil druženje več oseb iz različnih gospodinjstev. Smo se pa podali na nekatere 

lokacije s starši in se tako prepričali o posameznih lokacijah in se seznanili z dejanskim stanjem. 

Nekatere lokacije smo tudi fotografirali. 

Menimo, da smo pri svojem raziskovalnem delu uporabili veliko raznolikih metod. 

 

3.1.8 Metoda analize podatkov in interpretacija  

Izpolnjene anketne vprašalnike smo podrobno pregledali in dobljene podatke zbrali v tabele. 

Nekatere odgovore smo preračunali v odstotke, nekatere pa smo pustili v numerusu. Na podlagi 

tega smo grafe oblikovali v programu Excel, analizirali dobljene rezultate in iz njih izluščili 

ugotovitve in zaključke. 
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3.2 OPIS REZULTATOV 

3.2.1 Analiza anketnega vprašalnika 

Graf 1: Spol 

 

 

Anketni vprašalnik je rešilo 108 odraslih in 83 učencev. V odgovorih so med odraslimi anketo 

rešile v večini ženske (75%), medtem, ko so se učenci po spolu kar poenotili.  

 

Graf 2: Ali živite v mestni občini Maribor? 
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Iz grafa in tabele je razvidno, da so tako učenci kot odrasli v skoraj 95% prebivalci Mestne 

občine Maribor. 

 

Graf 3: Ali ste porabili svoj turistični bon? 

 

Iz grafa je pravzaprav razvidno, da skoraj polovica anketirancev, tako učencev kot odraslih 

svojih bonov še ni vnovčilo. Enak podatek smo pridobili iz razpoložljivih virov in ga 

posredovali v teoretičnem uvodu. Iz grafa je razvidno, da je v celoti svoj bon porabilo 23% 

učencev in 27% odraslih. Menimo, da je odločitev vlade, da podaljša veljavnost bonov iz zgoraj 

navedenih podatkov, pravilna. 

 

Tabela 1: Kje ste porabili bon? 

Otroci: 

 v MB ali okolici DA 0% 

 NE 100% 

 

Tabela in graf nam pokažeta, da nihče od učencev ni vnovčil svojega bona v Mariboru ali 

okolici. 
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Graf 4: Kje ste izkoristili bon odrasli? 

 

 

Graf 4 je razpršen in pokaže odgovore odraslih kje v Sloveniji so vnovčili svoj bon. Razvidno 

je, da je bilo največ porabljenih bonov v različnih toplicah in na Gorenjskem. Sledijo še morje 

Posočje in Kras. V Mariboru in okolici bonov niso koristili, iz tabele je razvidno, da je le en 

anketiranec koristil svoj bon na Pohorju. 
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Graf 5: Kaj je vplivalo na izbiro lokacije? 

  

 

Dodatni komentarji, navedeni pod “Drugo” 

(narava, aktivni oddih, raziskovanje,  
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2% 

 

Iz grafa je razvidno, da je na odločitev kje vnovčiti bon najbolj pritegnila bližina morja ali 

kopališča (27% odrasli, 20% otroci). Pri odraslih so v 19% pritegnile k izbiri kulturne 

znamenitosti, pri učencih pa kar v 22% možnosti za rekreacijo. V 18% odstotkih so se odrasli 

odločili še za druge možnosti kot so, narava, aktivni oddih in raziskovanje okolice. Pri drugih 

komentarjih je kar 27% anketirancev odgovorilo, da so na njihovo izbiro lokacije vplivale 

naravne zanimivosti, aktiven oddih in raziskovanje kraja. 
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Graf 6: Katero namestitev ste izbrali? 

 

 

Pri izbiri namestitve so v največji meri tako odrasli kot učenci svoj bon vnovčili v hotelskih 

objektih. Pri obeh anketiranih skupinah v malo manjši meri sledi še najem apartmaja. 

 

Graf 7: Ali ste bili zadovoljni? 
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Iz velike večine odgovorov je razvidno, da so bili naši anketiranci, tako učenci kot odrasli s 

svojo namestitvijo zadovoljni. 

 

Graf 8: Ste pričakovali več? 

 

 

Pri odgovorih iz grafa 8 smo ugotovili, da so odrasli anketiranci ob namestitvah pričakovali več 

večernih aktivnosti (26%) in več dejavnosti za mlajše otroke (21%). 

Učenci pa so odgovorili, da so pogrešali več večernih aktivnosti (27%) in predvsem več 

športnih vsebin (23%). 
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Graf 9: Ali bi priporočali porabo bona v Mariboru? 

 

 

Rezultati grafa 9 so nas razveselili saj bi odrasli anketiranci kar v 84% priporočali turistom 

porabo bona v Mariboru. Pri učencih se je v odgovorih prav tako prevesila tehtnica v več kot 

polovico (55%) priporočil porabe bonov v Mariboru. 

 

Graf 10: Zakaj? 

 

Maribor kot destinacijo porabe bona bi v približno (26 odgovorih) oboji priporočili turistom 

zaradi kulturnih in naravnih znamenitosti našega mesta. Odrasli bi ponudili še Pohorje (15) in 

zgodovino mesta (13).  
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Kar 19 anketiranih učencev meni, da naše mesto ni zanimivo za turiste. 11 anketiranih odraslih 

pa meni, da so možnosti turistične ponudbe Maribora premalo izkoriščene. 

 

Odgovore zadnjih 6 vprašanj smo predstavili le v tabelah, saj so nam odgovori služili pri 

oblikovanju naše raziskovalne naloge. Ob vprašanju smo napisali, naj anketirani naštejejo po 

tri odgovore, vendar je to bilo izbirno in je bila analiza odgovorov zahtevnejša. Vsebinsko pa 

so bili odgovori zelo bogati in zato koristni pri razvijanju naših idej. 

Tabela 2: Doživetja v Mariboru po merilih otrok 

Doživetja v MB po merilih otrok  

Narava  

(Pohorje, Mariborski otok, parki) 

10 

Kultura  

(center mesta, arhitektura, muzeji, gledališče) 

25 

Doživetja  

(šport, adrenalin, kino, escape room) 

26 

Hrana 2 

 

Na vprašanje o ponudbi doživetij v našem mestu so odgovarjali samo učenci. Iz odgovorov je 

razvidno, da se jih je 26 odločilo za športna in adrenalinska doživetja, ki jih ponuja Pohorje in 

Maribor, sledijo še kinematografi in doživetja v sobi pobega. Učenci prav tako prepoznajo 

Maribor kot kulturno središče z zanimivim mestnim jedrom, arhitekturo, muzeji in gledališčem 

(25 izbir). Med naravnimi danostmi, ki jih naše mesto ponuja so v ospredju Pohorje, Mariborski 

otok in mestni parki (10 izbir). 
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Tabela 3: Namestitve v Mariboru 

 otroci Odrasli 

Hoteli: Draš, City, Piramida, Tabor, Bau, Mond, Lešnik, 

Habakuk, Belelvue, Piramida, Lent, Arena, Bajt, Garni, 

motel Lešnik, Mercure 

29 43 

Apartmaji in sobe: Bon voyage, Fani in Rozi, sobe na 

Poštni, Pohorska kavarna, Villa Winter, Čokoladna vas,  

 6 

Koče  2 

Kamp  2 

Glamping  1 

privat nastanitve 2 

Razno 9  

turistične kmetije 3 

 

Iz tabele je razvidno da je skoraj polovica odraslih anketirancev (43 izbir) za namestitev v 

Mariboru priporočalo hotele v centru mesta ali na obrobju mesta. Nekaj izbir (6) je bilo 

namenjenim ponudbi apartmajev in zasebnih sob.  

 

Tabela 4: Kulturne znamenitosti 

 Otroci  Odrasli 

kužno znamenje 16 grad 31 

stara trta 14 kužno znamenje 23 

grad 13 stara trta 21 

muzeji  8 lent 21 

cerkve 6 pokrajinski muzej 14 

stolpi 4 cerkve 17 

spomeniki 3 galerije 6 

 

Tabela nam prikazuje ponudbo kulturnih znamenitosti, ki so jih predlagali učenci in odrasli 

anketiranci. Odrasli bi v veliki meri priporočali ogled gradu (31 izbir). Tako učencem kot tudi 

odraslim se zdi kulturna znamenitost kužno znamenje. Odrasli bi turiste popeljali še na ogled 

Lenta in stare trte, ogled cerkva in pokrajinskega muzeja. 

Pod drugo so anketiranci v posameznih izbirah dodali še židovsko četrt, mestno obzidje, 

splavarjenje, ogled trgov, univerzo, gledališča in ogled vinske kleti. 
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Tabela 5: Naravne znamenitosti 

 Otroci Odrasli 

Pohorje 35 43 

Drava 10 13 

Mestni park 9 22 

Piramida 8 22 

Kalvarija 7 13 

Pekrska gorca 7 7 

Vinska trta 7 0 

MB otok 2 11 

Pohorje z Framskim slapom, Črnim jezerom) 0 

Lent 16 

Hudičeve skale 1 

Vinska cesta, kolesarska pot do Ruš, Kozjak. 0 

 

Iz tabele je razvidno, da so tako učenci (35) kot odrasli (43) za največjo naravno znamenitost 

izbrali Pohorje. Odrasli anketiranci bi turistom priporočali še ogled Mestnega parka (22) in 

Piramide (22), Lenta (16), Drave (13), Kalvarije (13) in Mariborskega otoka (11). Učenci imajo 

podobni vrstni red kot odrasli. Pohorju sledi Drava (10), Mestni park (9), ter Piramida (8). 

Tabela 6: Kulinarične dobrote 

 Otroci odrasli 

pohorska omleta 5 15 

pohorski lonec 5 12 

Potica 3 3 

Vino 3 7 

Žganci 3 2 

ocvrt piščanec   

meso iz tunke  7 

kisla juha  6 

Pica  5 

Krvavice  4 

 

Anketirance smo povprašali še o priporočilih kulinaričnih dobrot, ki jih ponuja naše mesto. 

Povprašali smo jih tudi kje bi priporočali turistom preizkusiti dobrote našega mesta. Odrasli so 

izbrali pohorsko omleto (15) in pohorski lonec (12). Sledijo domače vino, meso iz tunke in kisla 

juha. Priporočali bi še velik izbor pic in domače krvavice. Učenci so prav tako izbrali pohorsko 

omleto (5) in pohorski lonec (5). Dodali so še potico, vino in žgance. 
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 Za pokušanje kulinaričnih dobrot so anketiranci priporočali naslednje lokacije: Jack & Joe, 

Trije ribniki, Poštna ulica, Džabiri, La Cantina, Pri stari Lipi, Teta Frida. 

 

Tabela 7: Znani Mariborčani 

Tone Partljič 32 

Ilka Štuhec 27 

Alfi Nipič 15 

Filip Flisar 12 

Marcos Tavares 6 

Nikola Tesla 4 

Leon Štukelj 12 

Zlatko Zahović 7 

Rudolf Maister 7 

Drago Jančar 5 

Luka Šulić 5 

 

Iz tabele je razvidno, da med znanimi Mariborčani prednjačita legendi Maribora pisatelj Tone 

Partljič (32) in smučarka Ilka Štuhec (27). Kar nekaj anketirancev pozna še Leona Štuklja (12) 

in Filipa Flisarja (12). Iz rezultatov lahko razberemo, da med znane Mariborčane anketiranci 

uvrščajo kulturnike in športnike. 

Vprašanje 17: Zgodbe iz Maribora po predlogu staršev. 

Nikola Tesla v Mariboru, zgodbe iz knjig pisateljev (T. Partljič), lastnik pekarn Scherbaum, 

Ezl-ek, Rudolf Maister, Ilka Štuhec, admiral Tegethof, čevljarček, splavarjenje, hudičeve skale 

Zadnje vprašanje smo v interesu naše raziskave zastavili samo odraslim anketirancem. Navedli 

so nekaj zgodb, ki jih poznajo, mi smo iz njihovih predlogov dodali še dve – Nikola Tesla v 

Mariboru in Hudičeve skale v Kamnici. Ugotovili smo, da odrasli anketiranci ne poznajo veliko 

legend in zgod o našem mestu. 
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3.2.2 Analiza praktičnega dela 

Izvedba praktičnega dela nas je najbolj pritegnila. Razmišljali smo, kako bi na inovativen način 

približali naš predlog poti in koriščenja bonov čim širši in različno stari populaciji. Menimo, da 

je naš izdelek zanimiv tako za odrasle, kot družine z otroki, saj so naloge zastavljene poučno in 

zabavno.  

Na kartice smo zapisali pomen lokacije, dodali sliko in nalogo. Kartice smo zaradi lažje 

večkratne uporabe plastificirali. Zadnja stran kartic je opremljena z zgodbo, nalogo ali izzivom 

in virom slike. Prva stran kartice je opremljena s podatki o avtorjih in fotografijo pripadajoče 

zgodbe ter zaporedno številko lokacije. Zgodbe na karticah smo oštevilčili z namenom, da bi 

pripravili dva dneva raziskovanj našega mesta in okolice.  

Prvi dan smo poimenovali kar športni dan in zajema desni breg Drave. Obiskovalci bi se podali 

na raziskovanje zgodb in legend udobno obuti, saj ta del zahteva kar nekaj fizičnega napora. 

Prijetno utrujeni lahko turisti izberejo kulinarični užitek in miren spanec kar na Pohorju med 

izbranimi možnostmi naših anketirancev, lahko pa se z gondolo spustijo v dolino in poiščejo 

namestitev in se okrepčajo v mestu.  

Drugi dan smo povezali s kulturo, zgodovino in sprehodom, ki smo ga začeli na Mariborskem 

otoku in zaključili na začetku Meljske ceste. Ta dan smo ponudili popotovanje, ki zajema ogled 

različnih zgradb in lokacij, ki jih popestrijo naše zgodbe.  

Za lažjo orientacijo smo pripravili zemljevid vseh lokacij, ki smo ga sneli iz spleta in ob strani 

dodali legendo. Zemljevid smo zaradi lažje večkratne uporabe prav tako plastificirali.  

Pripravili smo še zbir lokacij nočitev in lokalne kulinarike, ki smo jih povzeli po predlogih 

naših anketirancev. Oba predloga smo plastificirali.  

Za škatlico, v katero smo ves material, našo ponudbo  zložili, smo uporabili kar škatlo, ki smo 

jo poiskali doma. Zgornji rob škatlice smo opremili s sliko, ki jo ponazarjajo prve strani kartic.  

Menimo, da je škatlica vsestransko uporabna in udobna kot rekvizit na poti.  

Dogovorili smo se, da naš izdelek podarimo obema pisateljema naših zgodb, predstavnici  TIC 

– turistično informacijskega centra Maribor in Rajzefiberju Maribor, ki se prav tako ukvarja s 

sprehodi po Mariboru. 
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Slika 27: Kartice s povzetimi zgodbami 
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Slika 28: Zemljevid Maribora z vrisanimi lokacijami opisanih zgodb 

 

 

Slika 29: Nastanitve in prehrana po predlogu anketiranih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 30: Škatla Zgodbe Maribora 
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4 RAZPRAVA 

4.1 Interpretacija pridobljenih podatkov 

Maribor je mesto v katerem živimo kar po Partljičevo lokalpatrioti. Svoje mesto imamo radi, 

saj je na majhnem prostoru moč najti in zadovoljiti številne okuse ljudi. Imamo kaj za pokazati. 

Mesto je varno, gostoljubno in zanimivo. Imamo številne kulturne, naravne in športno – 

rekreacijske zanimivosti.  Žal pa imamo premalo možnosti naše mesto predstaviti turistom in 

jih z zanimivim programom prepričati, da bi nekaj svojega časa posvetili ogledu le – teh, 

prenočili in preizkusili lokalno kulinariko. 

Naše ugotovitve so naslednje: 

 Večina anketirancev živi v Mestni občini Maribor ( le 6-7% anketirancev izven nje). 

 Skoraj polovica anketirancev (45% odraslih in 41% učencev) svojega bona še ni vnovčilo v 

preteklem letu. V celoti ga je porabilo le 27% odraslih anketirancev in 23% učencev. 

 Iz vprašalnika smo ugotovili, da nihče od učencev ni vnovčil svojega bona v Mariboru ali 

okolici. V Mariboru in okolici bonov ni koristilo tudi večina odraslih anketirancev, le en 

anketiranec je koristil svoj bon na Pohorju. 

 Na izbiro porabe turističnega bona je pri anketirancih prevladala želja po morja, kopališč, 

kulturnih znamenitosti in rekreacije. Skoraj tretjina anketirancev (27%) izbrala lokacijo zaradi 

narave, aktivnega oddiha in raziskovanja.Pri odraslih so v 19% pritegnile k izbiri kulturne 

znamenitosti, pri učencih pa kar v 22% možnosti za rekreacijo. V 18% odstotkih so se odrasli 

odločili še za druge možnosti kot so, narava, aktivni oddih in raziskovanje okolice. Učenci so 

kar v 24% izrazili, da je na izbiro lokacije vplivala namestitev. 

 Pri izbiri namestitve so v največji meri tako odrasli kot učenci svoj bon vnovčili v hotelskih 

objektih. Pri obeh anketiranih skupinah v malo manjši meri sledi še najem apartmaja. 

 Naši anketiranci so bili v večini odgovorov s svojimi namestitvami zadovoljni. Tisti, ki so 

pričakovali več, so si želeli predvsem več večernih aktivnosti, več dejavnosti za manjše otroke, 

več športnih vsebin in ne nazadnje več zanimih zgpdb in pripovedi domačinov o kraju, kjer so 

bivali. 

 Podatki o priporočilih naših anketirancev o porabi bona v Mariboru in okolici so  nas razveselili 

saj bi odrasli anketiranci kar v 84% priporočali turistom porabo bona v Mariboru. Pri učencih 

se je v odgovorih prav tako prevesila tehtnica v več kot polovico (55%) priporočil porabe bonov 

v Mariboru. 
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 Na odgovor zakaj bi Maribor in okolico priporočali turistom so naši anketiranci odgovorili, da 

so razlog ogled kulturnih in naravnih znamenitosti našega mesta. Odrasli bi ponudili še Pohorje 

(15) in ogled zgodovinskih zanimivosti mesta (13).  

 Kar 19 anketiranih učencev meni, da naše mesto ni zanimivo za turiste. 11 anketiranih odraslih 

pa meni, da so možnosti turistične ponudbe Maribora premalo izkoriščene.  

 Na vprašanje o ponudbi doživetij v našem mestu so odgovarjali samo učenci. Iz odgovorov je 

razvidno, da se jih je 26 odločilo za športna in adrenalinska doživetja, ki jih ponuja Pohorje in 

Maribor, sledijo še kinematografi in doživetja v sobi pobega. Učenci prav tako prepoznajo 

Maribor kot kulturno središče z zanimivim mestnim jedrom, arhitekturo, muzeji in gledališčem 

(25 izbir). Med naravnimi danostmi, ki jih naše mesto ponuja so v ospredju Pohorje, Mariborski 

otok in mestni parki (10 izbir). 

 Ko smo anketirance vprašali o namestitvah, ki bi jih priporočali v Mariboru, jih je skoraj 

polovica odraslih anketirancev (43 izbir) priporočalo hotele v centru mesta ali na obrobju mesta. 

Nekaj izbir (6) je bilo namenjenim ponudbi apartmajev in zasebnih sob.  

 Odrasli bi v veliki meri od kulturnih znamenitosti priporočali ogled gradu (31 izbir). Tako 

učencem kot tudi odraslim se zdi ogleda vredna kulturna znamenitost kužno znamenje. Odrasli 

bi turiste popeljali še na ogled Lenta in stare trte, ogled cerkva in pokrajinskega muzeja. 

 Pod druge možnosti, ki so se jim zdele zanimive so anketiranci v posameznih izbirah dodali še 

ogled židovske četrti, mestno obzidje, splavarjenje, ogled trgov, univerzo, gledališča in ogled 

vinske kleti. 

 Med naravne zanimivosti, ki jih naši anketiranci priporočajo turistom ob obisku našega mesta 

nedvoumno sodi Pohorje, saj so ga izbrali tako učenci (35) kot odrasli (43). Odrasli anketiranci 

bi turistom priporočali še ogled Mestnega parka (22) in Piramide (22), Lenta (16), Drave (13), 

Kalvarije (13) in Mariborskega otoka (11). Učenci imajo podobni vrstni red kot odrasli. Pohorju 

sledi Drava (10), Mestni park (9), ter Piramida (8). 

 Anketirance smo povprašali še o priporočilih kulinaričnih dobrot, ki jih ponuja naše mesto. 

Povprašali smo jih tudi kje bi priporočali turistom preizkusiti dobrote našega mesta. Odrasli so 

izbrali pohorsko omleto (15) in pohorski lonec (12). Sledijo domače vino, meso iz tunke in kisla 

juha. Priporočali bi še velik izbor pic in domače krvavice. Učenci so prav tako izbrali pohorsko 

omleto (5) in pohorski lonec (5). Dodali so še potico, vino in žgance. 

 Za pokušanje kulinaričnih dobrot so anketiranci priporočali naslednje lokacije: Jack & Joe, 

Trije ribniki, lokali na Poštni ulici, Džabiri, La Cantina, Pri stari Lipi, Teta Frida. 
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 Na vprašanje katere znane Mariborčane naši anketiranci poznajo, so odgovorili s številnimi 

raznolikimi imeni. Iz rezultatov lahko razberemo, da med znane Mariborčane anketiranci 

uvrščajo predvsem uspešne kulturnike in športnike. 

 Pri zadnjem vprašanju smo odrasle anketirance povprašali o morebitnem poznavanju zgod in 

legend našega mesta. Niso jih poznali veliko. Nekaj so jih pa le navedli in te smo skrbno proučili 

in jih nekaj priredili za naš projekt poti.  

 

4.2 Vrednotenje hipotez 

Zastavili smo si šest hipotez. 

Hipoteza 1 Predvidevamo, da prebivalci Maribora bonov niso uporabili v Mariboru ali okolici. 

Hipotezo lahko v celoti POTRDIMO, saj smo anketirance, tako učence kot odrasle z 

vprašanjem 4 povprašali kje so porabili svoj bon. Iz rezultatov, ki jih prikazujemo v grafu 4 

vidimo, da nihče od učencev ni koristil svojega bona v Mariboru in okolici. Graf 5 nam 

prikazuje odgovore odraslih anketirancev, ki nam prav tako potrdi našo hipotezo, saj je le eden 

anketiranec svoj bon koristil na Pohorju. 

Hipoteza 2 Predvidevamo, da je bila poraba turističnih bonov v Mariboru majhna. 

Hipotezo lahko DELNO POTRDIMO, saj smo pričakovali, da Maribor kot destinacija 

domačim turistom v poletnih mesecih ni zanimiv. Za delno potrditev smo se odločili po, v 

teoretičnem uvodu, predstavljenem koriščenju bonov v Mariboru in okolici v času od januarja 

do oktobra 2020. Statistični podatki za obdobje januar-oktober 2020 kažejo na okoli 45-odstotni 

padec nočitev na področju destinacije Maribor Pohorje oziroma okoli 54-odstotni padec nočitev 

na področju MO Maribor. Kot pa nam kažejo grafi, ki smo jih povzeli po viru, se je v zadnjih 

treh mesecih steklo nekaj denarja, kar nakazuje, da so ljudje poiskali kotičke za vnovčenje 

bonov v Mariboru in okolici. Menimo, da ima Maribor izdelano turistično ponudbo, ki je 

zanimiva, a morda premalo prepoznavna. (teoretični uvod grafi str. ) 

Hipoteza 3 Predvidevamo, da turistična ponudba mariborskih zanimivosti ni povezana. 

Hipotezo moramo ZAVRNITI, saj smo pri pregledu internetne strani ponudbe Maribora in 

okolice, imenovane Visit Pohorje našli številne ponudbe za ogled mariborskih zanimivosti, tako 

kulturnih, zgodovinskih, športnih, kulinaričnih in nastanitvenih lokacij. Po pregledu spletne 
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strani Rajzefiberja, ki organizira eno ali dvodnevne sprehode po Mariboru vezane na različne 

tematike. Pri pregledu tem smo ugotovili, da poti, ki smo jo mi pripravili še nimajo, zato smo 

se odločili, da jim bomo naš izdelek posredovali. Iz anketnega vprašalnika smo, tako pri učencih 

kot pri odraslih anketirancih ugotovili pri vprašanjih 13 in 14 , da poznajo kar nekaj kulturnih, 

zgodovinskih in športnih zanimivosti, ki jih lahko ponudimo v Mariboru in okolici. 

Hipoteza 4 Predvidevamo, da bi Mariborčani priporočali turistom vnovčenje bona v našem 

mestu. 

Hipotezo lahko POTRDIMO. 

Iz grafa 9 je razvidno, da bi odrasli anketiranci kar v 84% priporočali turistom porabo bona v 

Mariboru. Pri učencih se je v odgovorih prav tako prevesila tehtnica v več kot polovico (55%) 

priporočil porabe bonov v Mariboru. Na vprašanje zakaj bi anketiranci priporočali turistom 

porabo bonov v našem mestu, so odgovorili, da ima Maribor številne kulturne in naravne 

zanimivosti, da je Maribor najlepše mesto, ki ga imamo prebivalci preprosto radi. Kot pravi 

geslo – enkrat Mariborčan, za vedno Mariborčan. Anketiranci prav tako menijo, da je veliko 

različnih destinacij za vse okuse turistov dosegljivo na majhnem prostoru. 

Hipoteza 5 Menimo, da Mariborčani ne poznajo veliko zgodb in legend našega mesta. 

Hipotezo lahko POTRDIMO. 

Vprašenje 17 smo zastavili le odraslim anketirancem. Ugotovili smo, da odrasli ne poznajo 

veliko legend in zgodb o našem mestu. Našteli so jih le nekaj, sicer so izrazili, da se ne spomnijo 

kakšne. Iz odgovorov je razvidno, da bo naš predlog popotovanja in raziskovanja našega mesta 

skozi zgodbe in legende velik doprinos za tiste, ki si bodo le tega želeli. 

Hipoteza 6 Predvidevamo, da Mariborčani poznajo kar nekaj pomembnih ljudi, ki so ali še 

živijo v Mariboru. 

Hipotezo lahko POTRDIMO.  

Iz grafa 16 je razvidno, da tako učenci, kot odrasli poznajo številne Mariborčane, ki so se 

uveljavili v književnosti, športu, kulturi ali politiki. 
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4.3 Samoevalvacija raziskovalnih metod in raziskovalnega dela 

Menimo, da smo pri svojem raziskovalnem delu uporabili veliko raznolikih metod. Žal nam je, 

da nam je pandemija onemogočila kar precejšen del terenskega dela. To smo zelo pogrešali. 

Literaturo smo uporabljali predvsem pri iskanju verodostojnih podatkov o porabi turističnih 

bonov v našem kraju ter za razjasnitev pojmov kaj pravzaprav boni so in čemu služijo. Oba 

literarna dela iz katerih smo črpali snov za naše zgodbe, sta predstavljala temelj našega 

raziskovanja. 

Opravili smo nekaj pogovorov (preko elektronske pošte), ki smo jih potrebovali za uresničitev 

naše ideje. Za spoznavanje dejanskega stanja smo izvedli anketi med vrstniki in Studenčani, 

pridobljene podatke smo obdelali in prikazali z grafi.  

Še posebej smo ponosni na vsebino in oblikovanje naše popotniške škatlice, saj smo se v tem 

čudnem obdobju osamitve na lastne domove lotili izdelave, kar nam je večkrat predstavljalo 

veliko popestritev vsakdana. 
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5 SKLEP 

Menimo, da je naša raziskovlana naloga dodana vrednost turističnih predstavitvenih možnosti 

obiska našega mesta. Dosegljivo je družinam in posameznikom, saj skozi zgodbe in legende 

spoznavamo zgodovino, kulturne in turistične posebnosti Maribora. 

V raziskavi smo predstavili rešitve, kako z manjšimi namigi napraviti naš Maribor dostopnejši 

in turistično zanimiv. Naše mesto je majhno, varno, raznoliko in se ponaša s številnimi 

zanimivostmi, znamenitostmi, prečudovito naravno dediščino in z veliko športno rekreativnimi 

priložnostmi. Vse te aktivnosti predstavljajo najbližji oddih in sprostitev od napornega 

vsakdana tako mlajšim kot starejšim obiskovalcem.  

Z našim predlogom smo dodali nov pogled obiska našega mesta. Na obiskovalcem privlačen 

način s popotniško škatlico in navodili za raziskovanje in odkrivanje morda znanih, pa 

pozabljenih ali popolnoma neznanih zgodb in legend našega mesta, smo oblikovali dvodnevno 

pot in predlog koriščenja turističnega bona v Mariboru s ponujenimi nastanitvami in lokalno 

ponudbo kulinarike.  

Pri svojem raziskovalnem delu smo uporabili veliko različnih metod (delo z viri in literaturo, 

anketni vprašalnik, strukturiranje podatkov, oblikovanje grafov, intervju, izdelava vsebine 

škatlice). Žal nam je, da poti nismo mogli prehoditi sami, saj nam čas epidemije tega žal ni 

dopuščal. Zanesti smo se morali na verodostojne vire in avtorja naših zgodb. 

Naš namen je bil, da bi v Maribor pritegnili večje število obiskovalcev, z našim izdelkom, pa 

bi se ob tem na zabaven način naučili kaj novega, kar bi jim ostalo v spominu, ko bi pomislili 

na Toti Maribor. 

V uvodu smo proučili vso verodostojno internetno literaturo, ki nam je bila na voljo, saj knjižnih 

del o turističnih bonih nismo našli. Natančno smo se lotili del naših avtorjev Dragice Haramija 

in Mariborskih vedut, ter Toneta Partljiča in Ljudi iz Maribora. Iz njunih del smo izbrali nekaj 

nam zanimivejših zgodb in legend, ki smo jih vstavili na našo pot. Dodali smo kratek opis 

lokacije, sliko in nalogo. Na interaktiven način smo želeli lokacije približati različni populaciji 

turistov. Lokacije smo zastavili tako, da lahko obiskovalci pot prehodijo v dveh dnevih. Vmes 

pa si privoščijo oddih v ponujenih namestitvah, kjer lahko koristijo turistični bon. 

Zastavili smo si šest hipotez, štiri hipoteze smo potrdili, eno delno potrdili in eno zavrnili. V 

prvi hipotezi smo predvidevali, da Mariborčani svojega turističnega bona niso koristili v 

Mariboru. Hipotezi smo potrdili, saj so anketiranci skoraj 100% odgovorili pritrdilno. V drugi 

hipotezi smo predvidevali, da je bila poraba bonov v našem mestu majhna, menili smo, da naše 



 
 

59 
 

mesto ni bilo izbrana lokacija domačih turistov. Hipotezo smo delno potrdili, kar nas je 

razveselilo. Iz statističnih podatkov, ki so trenutno na voljo, smo ugotovili, da so ljudje poiskali 

kotičke za vnovčenje bonov v Mariboru in okolici. Kljub vsemu je Maribor v obdobju od 

januarja do oktobra 2020 beležil skoraj 50% padec prenočišč. Tretjo hipotezo smo zavrnili, saj 

smo predvidevali, da mariborski turizem nima povezane turistične ponudbe. Ugotovili smo, da 

je možno na spletni strani Visit Maribor poiskati številne informacije o bivanju v Mariboru. 

Naši anketiranci so v odgovorih posredovali kar veliko zanimivosti in predlogov ogledov 

našega mesta. V četrti hipotezi smo predvidevali, da bi Mariborčani priporočali turistom 

vnovčenje bonov v našem mestu. Hipotezo smo potrdili. Na vprašanje zakaj bi anketiranci 

priporočali turistom porabo bonov v našem mestu so odgovorili, da ima Maribor številne 

kulturne in naravne zanimivosti, da je Maribor najlepše mesto, ki ga imamo prebivalci preprosto 

radi. Kot pravi geslo – enkrat Mariborčan, za vedno Mariborčan. Anketiranci prav tako menijo, 

da je veliko različnih destinacij za vse okuse turistov dosegljivo na majhnem prostoru. V peti 

hipotezi smo predvidevali, da Mariborčani ne poznajo veliko zgodb in legend našega mesta. 

Vprašanje v anketnem vprašalniku smo zastavili le odraslim anketirancem, saj smo menili, da 

bodo odrasli morda poznali kakšno zgodbo, ki so jo slišali ali se prenaša iz roda v rod. 

Predvidevanje je vezano na naš raziskovalni del, zato nas je vprašanje še posebno zanimalo. 

Hipotezo smo potrdili, saj nam v odgovorih niso posredovali kakšne zanimive zgodbe. Veseli 

nas, da smo z našo raziskovalno nalogo podali zainteresiranim nove možnosti odkrivanja 

našega mesta. V šesti hipotezi, ki smo jo potrdili, smo predvidevali, da Mariborčani poznajo 

Mariborčane, ki so se uveljavili v književnosti, športu, kulturi ali politiki. Odgovori nam kažejo, 

da smo Mariborčani ponosni na vsakogar iz našega mesta, kot tudi na mesto samo.  

Menimo, da smo z raziskovalno nalogo pomembno pripomogli k promociji našega kraja  

predvsem pa dokazali, da mladi znamo ceniti naravne in kulturne vrednote kraja, v katerem 

živimo. Veseli nas, da smo naleteli na zelo pozitiven odziv vseh, ki so nam pri ustvarjanju naše 

zamisli pomagali.   
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6 DRUŽBENA ODGOVORNOST 

Razvoj turizma je ena od prednostnih nalog trajnostnega razvoja v procesu globalizacije. 

Vsak droben prispevek k razvoju le tega pomeni zavedanje in prevzemanje odgovornosti za 

razvoj družbe in medsebojnih odnosov. Turizem smo ljudje, je zapisano. 

Ohranjanje dediščine, tako naravne, kot kulturne in skrb zanjo ter življenje ob njej in z njo je 

pomembna naloga posameznika in družbe v celoti. Učenje in doživljanje le-tega bi moral 

vsebovati vsak šolski kurikulum pri različnih predmetih, učenje in doživljanje narave in kulture 

nekega kraja pa naj bi bila skrb vsake lokalne turistične agencije.  

Še posebej tistih odgovornih ljudi, ki jim je mar za turistično prepoznavnost našega ljubega 

mesta. Saj smo vendar Partljičevi Lokalpatrioti. 
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8 PRILOGE 

PRILOGA 1: INTERVJU  

(pridobljen po elektronski pošti dne 9.2.2021) – dopisni intervju z gospo Natašo Jančar (TIC 

Maribor) 

Katere turistične lokacije, ki navadno niso predstavljene v ponudbah agencij, bi 

predlagali turistom?  

Turiste, ki prvič obiščejo naše mesto, seveda zanimajo naše najpomembnejše znamenitosti: 

https://www.visitmaribor.si/si/kaj-poceti/umetnost-in-kultura/top-mestne-znamenitosti/ 

Tisti, ki bi želeli spoznati še več, pa jih usmerjamo na različne zanimive lokacije, vse je odvisno 

tudi od tega, kaj turiste zanima, kot na primer:  

    Kam po vrhunski razgled? 

    Mariborski grafiti 

    Vino in kulinarika - TOP 5 

    Kultura 

Poznate kakšno zgodbo o Mariboru, ki bi nama jo priporočali uporabiti?  

Predlagamo vam, da si izposodite naslednje knjige o zgodbah in pripovedkah v Mariboru: 

    Mariborske vedute I, avtorica: Dragica Haramija 

    Mariborske vedute II, avtorica: Dragica Haramija 

    Mariborske zgodbe, avtorji: Bevc Varl, Valentina ; Tomažič, Dušan, 1961- ; Radovanovič, 

Sašo 

Bi se želeli udeležiti ture, ki smo vam jo predlagali?  

Predlog ture se nam zdi zanimiv. 

Se vam boni zdijo dobra rešitev za trenutne težave na področju turizma?  

Boni se nam zdijo odlična rešitev za trenutne težave na področju turizma. 

Mislite, da bi slovenski turisti želeli porabiti bone v Mariboru, če bi poznali več raznolikih 

ponudb?  

Vsekakor. 



 
 

67 
 

Katero prenočišče v Mariboru bi predlagali za porabo bonov?  

V porabo bonov bi vključili vse nastanitvene obrate, ki jih ponujamo v Mariboru, saj gre za 

različne ciljne skupine slovenskih turistov, z različnimi željami. 

Ste pričakovali višjo ali nižjo porabo turističnih bonov v Mariboru?  

Poraba turističnih bonov v Mariboru je bila v skladu s pričakovanji. 

Napišite še prosimo, kakšno je vaše mnenje o ideji, ki sva vam jo predstavila. 

 Kot smo že zapisali zgoraj se nam ideja zdi zanimiva in vama želimo veliko uspeha pri 

realizaciji le-te. 

Prijazen pozdrav, 

Nataša Jančar 

Turistično informacijski center Maribor – TIC MARIBOR 

ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR/ Maribor Tourist Board 
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PRILOGA 2: DOVOLJENJE ZA UPORABO ZGODB g. Tone Partljič 

 

Spoštovani gospod Tone Partljič, 

  

Smo raziskovalci iz osnovne šole  v Mariboru in delamo raziskovalno nalogo v okviru natečaja 

Mladi za napredek Maribora na področju turizma. Naš cilj je mestu Maribor oblikovati 

turistično ponudbo, v kateri bi ga predstavili skozi zgodbe. In sicer zgodbe starih Mariborčanov, 

ki ste jih opisovali v vaši knjigi Ljudje iz Maribora, ki naju je zelo navdušila. Ko smo jo prebrali, 

smo dobili idejo za raziskovalno nalogo, ki jo želimo predstaviti delavcem v turizmu. Prosimo 

vas za dovoljenje, da lahko uporabimo vaše like in lokacije iz omenjene knjige. Lokacije bi 

uporabili v poti po Mariboru in ob vsaki dodali njeno zgodbo. Pričakujemo, da bi bila takšna 

pot zanimiva za turiste in domačine, saj smo iz anketnega vprašalnika ugotovili, da Mariborčani 

vse premalo poznajo zgodbe našega mesta.  

  

Hvala in srečno novo leto 

 

 

 

Datum:  2. januar, 2021 ob 14:47 

 

 

Raziskovalci!  

Prav počaščen sem. In če si že pišemo še Srečno in zdravo v letu 2021.  

Tone P. 
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PRILOGA 3: DOVOLJENJE ZA UPORABO ZGODB ga. Dragica Haramija 

 

Datum: 18. januar, 2021 ob 17:16  

 

 

Spoštovana dr. Haramija,  

smo raziskovalci osnovne šole iz Maribora in to šolsko leto delamo raziskovalno nalogo na 

področju turizma. Maribor želimo predstaviti skozi zgodbe starih Mariborčanov ter povesti in 

mite. Ob pomoči vaše knjige Mariborske vedute smo prišli do nekaj idej in vas prosimo, da bi 

nam omenjeno knjigo dovolili uporabiti kot vir. Skozi različne pripovedi bi obiskovalce 

Maribora radi popeljali po poti, polni presenečenj in zanimivosti, za kar bi bile zgodbe iz 

Mariborskih vedut kot nalašč.  

Hvala in lep začetek tedna  

 

 

 

Datum: 18. januar, 2021 ob 20:08 

 

 

Pozdravljena. 

Vse, kar je moje avtorsko delo, seveda z veseljem dovolim za uporabo (ob pravilnem citiranju). 

Če pa boste želeli objaviti zgodbe, je treba reševati avtorske pravice prek Založbe Pivec in 

posameznih avtorjev oz. njihovih zastopnikov, najpogosteje je to Avtorska agencija Slovenije. 

Če lahko kaj pripomorem, bom z veseljem pomagala. 

Želim vama uspešno raziskovalno. Pozdrav vama in mentoricama. 

Dragica Haramija 
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PRILOGA 4: DOVOLJENJE ZA UPORABO ZGODB Založba Pivec 

 

Datum: 22. januar 2021 ob 10:31  

Pozdravljena, 

v imenu Založbe Pivec sporočam, da se z uporabo strinjamo. Bi pa prosila, da morda sporočita 

seznam pripovedk, ki bi jih v namen projekta želela uporabiti, mi pa bomo preverili, če je 

soglasje avtorjev sploh potrebno.  

Lep pozdrav, 

Zala Stanonik 

 

 

Datum: 5. Februar, 2021 ob 11:20 

Pozdravljeni ponovno, 

lahko uporabite vsa besedila. 

Lep pozdrav, 

Zala Stanonik 
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PRILOGA 5: Anketni vprašalnik za učence 

1 - Kateri razred obiskuješ?  

        6.  

 7. 

 8.  

 9.  

2 - Spol  

 ženski  

 moški  

3 - Živiš v mestni občini Maribor?  

 DA  

 NE  

4 - Svoj turistični bon  

 sem porabil/a.  

 sem delno porabil/a.  

 še imam v celoti.  

 sem prenesel /la.  

 še imam, a sem porabila bon nekoga drugega.  

 Ne vem kaj je to.  

5 - Si bon porabil v Mariboru ali njegovi okolici?  

 DA  

 NE  



 
 

72 
 

6 - Kaj je vplivalo na izbiro počitniške lokacije?  

 Možnih je več odgovorov  

 Bližina morja, kopališča.  

 Možnosti za rekreacijo.  

 Namestitev (hotel, apartma, kamp, ...)  

 Kulturne znamenitosti.  

 Cena  

 Hrana  

 Zgodbe domačinov  

 Drugo:  

7 - Katero namestitev ste izbrali?  

 Hotel  

 Apartma  

 Bungalov  

 Planinska koča  

 Prikolica, mobilna hišica  

 Drugo:  

8 - Ste bili z lokacijo zadovoljni?  

 Da, popolnoma.  

 Da, ampak pričakovali smo več.  

 Ne  
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9 - Si želite, da bi bilo v ponudbi več … 

 Možnih je več odgovorov  

 dejavnosti za mlajše otroke  

 dejavnosti za najstnike  

 športnih vsebin  

 večernih aktivnosti  

 Drugo:  

10 - Ali bi priporočil porabo bona v Mariboru?  

 DA  

 NE  

11 - Zakaj je Maribor tako posebno mesto, da ga je potrebno obiskat?  

12 - Katera doživetja v Mariboru so "IN"?  

13 - Katero namestitev bi priporočil turistom v Mariboru?  

14 - Katere kulturne znamenitosti si je potrebno ogledati v Mariboru?  

15 - Katere naravne lepote v Mariboru in njegovi okolici bi priporočil/a?  

16 - Katera hrana je značilna za mesto Maribor?  

17 - Kam po Mariboru pelješ ti z družino vaše obiskovalce?  

18 - Poznaš kakšno znano osebo, ki je živela v Mariboru?  

19 - Ali bi turiste pritegnile zgodbe tukaj živečih ljudi?  

 DA  

 NE  
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Anketni prašalnik za starše 

1 - Spol  

 ženski  

 moški  

2 - Živite v mestni občini Maribor?  

 DA  

 NE  

3 - Svoj turisitčni bon   

 sem porabil/-a.  

 sem delno porabila/-a.  

 še imam v celoti.  

 sem prenesel/a.  

 še imam, a sem porabil/a bon nekoga drugega.  

 Drugo:  

4 - Kje ste porabili bon?  

__________________  

5 - Kaj je vplivalo na vašo izbiro počitniške destinacije?  

 Možnih je več odgovorov  

 Bližina morja, kopališča.  

 Kulturne znamenitosti.  

 Kulinarčne posebnosti.  

 Zanimive zgodbe domačinov.  
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 Cena.  

 Drugo:  

6 - Katero vrsto namestitve ste izbrali?  

 Možnih je več odgovorov  

 Hotel  

 Apartma  

 Bungalov  

 Kamp  

 Planinska koča  

 Počitniška prikolica, mobilna hišica  

 Drugo:  

7 - Ste bili z izbrano lokacijo zadovoljni?  

 Da, popolnoma.  

 Da, ampak sem pričakoval/a več.  

 Ne.  

 Drugo:  

8 - Si želite, da bi bilo v ponudbi več:  

 Možnih je več odgovorov  

 dejavnosti za mlajše otroke.  

 dejavnosti za najstnike.  

 zanimivih pripovedi domačinov.  

 večernih aktivnosti.  



 
 

76 
 

 Drugo:  

9 - Ali bi priporočali porabo bona v Mariboru?  

 DA  

 NE  

10 - Zakaj?  

__________________  

11 - Poznate spletno stran s turistično ponudbo Maribora?  

 DA  

 NE  

12 - Imenujte 3 namestitve v Mariboru, ki jih priporočate za uporabo bona.  

13 - Imenujte 3 kulinarične posebnosti Maribora.  

14 - Imenujte 3 kulturne znamenitosti Maribora, ki jih je nujno videti.  

15 - Imenujte 3 naravne znamenitosti ali posebnosti Maribora, ki jih naj doživi turist.  

16 - Zakaj je Maribor tako posebno mesto, da ga je potrebno doživeti?  

17 - Katere znane Mariborčane poznate?  

18 - Poznate tudi kakšno zgodbo znanih ljudi, ki so živeli v Mariboru?  

 

 

 

 

 


