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O raziskavi

Cilj raziskave: 

naročnik je želel pridobiti vpogled v profil obiskovalcev centra Ljubljane 

Raziskovalna metoda: 

računalniško podprto osebno anketiranje (CAPI) 

Vzorčenje: 

priložnostno vzorčenje mimoidočih 

Čas izvajanja raziskave:  

10.10. - 16.10.2017 

Velikost vzorca: 

N=504 

Ciljna populacija: 

obiskovalci centra Ljubljane, z izjemo tujih turistov, stari med 15 in 64 let 

Uvod



Kdo so ljudje, ki se zadržujejo v 

centru Ljubljane in kakšne so 

njihove navade?



46%
vprašanih ima višjo ali 
visokošolsko izobrazbo

48%

35%

15-24  let  

45%

25-54  let

34%

dohodek  nad1.000  EUR   

52%

31% 42% 11% 16%

učenec,  
dijak,  
študent  

zaposlen  upokojen  drugo



38%
vprašanih se zadržuje v 

centru Ljubljane vsak dan

58%

Razlog  za  obisk  centra  LJ

29%

druženje

Prihajajo  iz:

Ljubljane okoliških 

občin
drugih   

občin

18%24%

27% 27% 23%

sprehajanje pijača nakupovanje

68%
obiskovalcev center Ljubljane obišče 

večkrat tedensko

V  center  Ljubljane  pridejo  

z  avtobusom z  avtom peš

32% 29% 27%



69%
vprašanih preživi več kot 
2 uri dnevno zunaj ali na poti

Preživljanje  prostega  časa

druženje  s  

prijatelji ,sorodniki

rekreacija

izleti  v  naravo

branje/ 

poslušanje  

glasbe

74%

54%

51%

50%

ukvarjanje  s  

hobiji 47%

brskanje  po  

spletu,  
obiskovanje  

družbenih  

omrežij

32%

obiskovanje  

kulturnih  

prireditev  in  

koncertov
31%



82%
anketiranih do interneta dostopa 

preko pametnega telefona Uporaba  družbenih  medijev

YouTube Facebook Instagram Snapchat

84% 81% 46% 32%

Pogostost  porabe  družbenih  

medijev  - večkrat  na  dan

Facebook Instagram Snapchat

80% 76% 74%

Dostop  do  informacij  o  aktualnih  dogodkih

internet  - 

mobilne  

naprave

internet  
- namizni  ali  
prenosni  
računalnik  

 

družbena  

omrežja
televizija

53% 48% 47% 23%



76%
anketiranih je opazilo  McDonald's 

citylight plakate 

(mreža Promenada - Slovenska 

cesta)

4%

34%

manj  kot  1h  

dnevno

45%

televizija

1h  -2h  več  kot  2h  

dnevno  ne  gleda  TV

24% 17% 25%

Kje  vas  oglasi  najbolj  motijo?

internet

32%

zunanje  

oglaševanje

8%

radio

Gledanje  televizije

oglasi  me  

ne  motijo

9%


