
ANKETA OBISKOVALCI (SL) 

 

Iz anket je razvidno, da velika večina domačih obiskovalcev obišče Krajinski park Logarska dolina. Povprečna oddaljenost od destinacije je 100 km, več kot 

polovica jih uporablja mehke oblike mobilnosti v destinaciji. Več kot polovica obiskovalcev prihaja pogosteje, glavni motiv prihoda pa je ogled turističnih 

zanimivosti, prihajajo tudi zaradi osebnih dogodkov, dobre domače hrane, prireditev ter želje po spoznavanju območja in narave na Solčavskem. Med 

glavnimi aktivnostmi v času obiska so sprehodi v naravi in kolesarjenje, obiski festivalov, ki jih prirejamo, ogled razstav in muzejev. Več kot polovica 

anketiranih je pri nas prenočila, od teh na območju Krajinskega parka Logarska dolina. Med nastanjenimi gosti prevladuje poraba na osebo na dan med 50 

do 100 eur. V Krajinskem parku gostje cenijo urejenost, lepoto narave, planinarjenje, stik s prijaznimi domačini ter prireditve, ki jih lahko obiščejo. Nekateri 

prihajajo tudi zaradi koriščenja določenih bonitet. Anketirani so se iz destinacije vračali domov in niso nadaljevali poti v druge destinacije. Prav vsi so 

prepoznali naša prizadevanja za trajnostni turizem. Povprečna ocena zadovoljstva je bila 4,8. 

 

Ankete obiskovalci 2019 (SL) % Opombe: 

Ali ste v okviru vašega obiska obiskali Krajinski park Logarska dolina 83%

Povprečna pot obiskovalcev v kilometrih do destinacije 100 km

 % obiskovalcev, ki  uporabljajo lokalna/javna sredstva ali mehko mobilnost 54%

% obiskovalcev, ki je destinacijo v zadnjih petih letih obiskal več kot enkrat 58%

% obiskovalcev, ki destinacijo obišče zaradi katerega izmed naštetih motivov 67% ogled glavnih znamenitosti; 33 % osebni dogodki, festivali, spoznavanje območja, čudovita narava

Katere bodo glavne tri aktivnosti v naši destinaciji 1. sprehodi v naravi in kolesarjenje, 2. dobra domača hrana 3. festivali, razstave, muzeji, 

Ali ste pri nas prespali 54,50% 2 nista odgovorila

koliko boste porabili na osebo na dan med vašim bivanjem 30 % do 50 eur, 70 % med 50 in 100 eur

Koliko ste porabili na osebo danes, v času enodnevnega obiska 29 % do 25 eur, 42 % od 25 do 50 eur, 29 % 50 do 100 eur

Ali ste prespali v Krajinskem parku Logarska dolina 50%

Kaj je bil vaš glavni razlog za nastanitev v Krajinskem parku Log. Dol. urejenost, lepota narave, planinarjenje, prijazni domačini, festivali, darilni bon

Kolikšen % obiskovalcev se iz naše destinacije vrača domov 100%

Odstotek obiskovalcev, ki omenijo, da se zavedajo naših prizadevanj za trajnostni turizem 100%

Odstotek obiskovalcev, ki so zadovoljni s celostno izkušnjo na destinaciji 96,40%


