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Komentar 

Tujci prihajajo iz oddaljenih krajev, preko 20 % anketiranih je prihajalo z drugih kontinentov. Natančnejša analiza prihodov bo razvidna iz podatkov SURS-a, 

ko bodo dokončno objavljeni za leto 2019. Povprečna daljava prihodov je bila 2.800 km. Le 43 % uporablja po prihodu v destinacijo mehke oblike mobilnosti. 

Več kot polovica si najame avto in v času bivanja želijo destinacijo čim bolje spoznati. Vse po vrsti zanimajo glavne turistične zanimivosti. V času bivanja so 

njihove glavne aktivnosti sprehodi in sproščanje v naravi, spoznavanje kraja in lokalne kulinarike ter fotografiranje. Več kot polovica anketiranih je pri nas 

prespala, ostali so prihajali na enodnevni obisk iz drugih destinacij, kjer so bili nastanjeni (Ljubljana, Maribor, Bled, Rogaška), kar kažejo tudi podatki, kam se 

vračajo po obisku destinacije, saj jih le 25 % odide naravnost domov. Le dobra polovica obiskovalcev se zaveda naših prizadevanj za trajnostni turizem, kar je 

razumljivo, saj imajo tudi različne poglede na turizem in poznavanje okolja v katerega prihajajo.  

Ankete obiskovalci 2019 (an) %

Ali ste v okviru vašega obiska obiskali Krajinski park Logarska dolina 77% Opombe:

Povprečna pot obiskovalcev v kilometrih do destinacije 2800 km 3 iz drugih kontinentov

 % obiskovalcev, ki  uporabljajo lokalna/javna sredstva ali mehko mobilnost 43% veliko se jih pripelje z Rent a car

% obiskovalcev, kiso destinacijo obiskali prvič 100%

% obiskovalcev, ki destinacijo obišče zaradi katerega izmed naštetih motivov 100% ogled glavnih turističnih zanimivosti, tudi hoja

Katere bodo glavne tri aktivnosti v naši destinaciji 1. sprehodi in sproščanje v  naravi  2. spoznavanje kraja in lokalne kulinarike 3. fotografiranje 

Ali ste pri nas prespali 67% 2 nista odgovorila

koliko boste porabili na osebo na dan med vašim bivanjem 12,5 % do 50 eur, 62,5 % med 50 in 100 eur, 25 % med 100 in 200 eur

Koliko ste porabili na osebo danes, v času enodnevnega obiska 60 % do 25 eur, 20 % od 100 - 200 eur, 20 % 50 do 100 eur

Ali ste prespali v Krajinskem parku Logarska dolina 25%

Kaj je bil vaš glavni razlog za nastanitev v Krajinskem parku Log. Dol. zanimivosti, lepota narave, kmetije, 

Kolikšen % obiskovalcev se iz naše destinacije vrača domov 25% 75 % obišče druge destinacije v Sloveniji ali sosedenjih državah

Odstotek obiskovalcev, ki omenijo, da se zavedajo naših prizadevanj za trajnostni turizem 58%

Odstotek obiskovalcev, ki so zadovoljni s celostno izkušnjo na destinaciji 85,70%


