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V Portorožu in Piranu presegli lanske turistične rezultate 
 

Portorož, 12. avgust 2020: Julija so v Portorožu in Piranu, kjer vodijo po številu unovčenih turističnih 

bonov, zabeležili skoraj 85.000 prihodov in dobrih 330.000 prenočitev, s čimer so celo presegli lanske 

rezultate. Prednjačijo domači gosti, ki so ustvarili kar dvainpolkrat več prenočitev.  

 
Odličen julijski obisk 
Po podatkih portala ttaksa.si so julija v vseh nastanitvenih kapacitetah občine Piran zabeležili skoraj 
85.000 prihodov gostov oziroma 2 % več kot julija lani. Turisti so ustvarili dobrih 330.000 prenočitev, kar 
je 1 % več v primerjavi z lani. Največ prenočitev, skoraj polovico (45 %), so ustvarili v hotelih, a je bilo v 
primerjavi z lani realiziranih »le« 84 % hotelskih prenočitev. Razlog za to je predvsem v tem, da je 16 % 
hotelskih ležišč letos tudi v sezoni ostalo zaprtih. Zelo spodbudni pa so rezultati v drugih vrstah 
nastanitev, tako so na primer v marini zabeležili 42 % , v kampih 37 %, v zasebnih nastanitvah pa 19 % 
več prenočitev v primerjavi z lani. Po podatkih FURS-a je bilo do 9. avgusta v občini Piran 
unovčenih 63.899 turističnih bonov v vrednosti 9,9 milijona evrov, kar je daleč največ v državi.  
 
Dvainpolkrat več domačih prenočitev 
Po nacionalnosti so julija močno prevladovali domači gostje, ki so ustvarili kar 70 % vseh prenočitev v 
občini Piran. V primerjavi z lani je bilo domačih prenočitev kar 160 % več. Na drugem mestu so Avstrijci 
(7 %), sledijo Nemci (6 %), Madžari (4 %), Čehi (2 %), Slovaki (2 %) in Italijani (1,5 %). Med slednjimi 
beležijo tudi največji upad prenočitev, saj so jih v primerjavi z lani ustvarili za skoraj 70 % manj. Najmanjši 
upad, le 27 % manj, je med nemškimi gosti. 
 
Lani v sedmih mesecih presegli milijon prenočitev 
Če so v Portorožu in Piranu lani v sedmih mesecih že presegli milijon prenočitev, so letos dosegli le dobro 
polovico lanskega rezultata. V vseh nastanitvenih kapacitetah občine Piran so od januarja do konca julija 
zabeležili 562.000 prenočitev. 
 
Rezultate je prinesel preplet več ukrepov 
»Dober obisk je posledica prepleta več ukrepov, s katerimi smo prepričali Slovence, da letujejo pri nas. 
Država nam je priskočila na pomoč z uvedbo turističnih bonov, Slovenska turistična organizacija je 
organizirala kampanjo Moja Slovenija, mi pa smo se priključili s kampanjo Nazaj v Portorož in Piran,« je 
turistične rezultate komentiral mag. Igor Novel, direktor Turističnega združenja Portorož. Kampanja 
Nazaj v Portorož in Piran, ki jo je za domači trg pripravilo Turistično združenje Portorož, delno pa jo 
sofinancira tudi Slovenska turistična organizacija, je od konca maja do konca julija prinesla dobre 
rezultate. Video s fičkom v glavni vlogi je dosegel 120.000 ogledov na Facebooku in YouTubu, na 
spletnem portalu www.portoroz.si pa beležijo 25 % več ogledov v primerjavi z lani (skupaj v juniju in 
juliju 255.000 ogledov). Portal si je letos ogledalo kar 70 % več Slovencev. Na Facebook profilu Portoroz 
& Piran so v dveh mesecih pridobili 1.000 novih sledilcev. V kampanji so prebivalce Slovenije povabili k 
oddihu na destinaciji Portorož in Piran, odkrivanju skritih kotičkov ter novih doživetij. (konec) 
 
 
 
 
 

http://www.portoroz.si/
https://www.facebook.com/portoroz.touristboard/?__tn__=K-R&eid=ARAdwSPQH3An1RrcPjXWSbV2S2mnEikOqgTzuSBbumqKO9IOCHhWsteM2c0F28fk4Yzq7Su8NjciPRFk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWERmoLVMcoFDjIOa7lPJpglgXUJ4i4iSA4fJp9X6_iNx8IzIa_yoypYFrsI6aXRCUFaBz9Glz8IF5nUUK1bUK6MRyupfaI1HCyW-8Fumwo5a1b022DTnCdsNRV-jClJeUuXHGBH1Z-Vg1ibIUMbhNJIO-c41vrCdkC3vK2d1vb6dsfArA-nszQbRaEXlBbN3QdjzqEtGKtlTsLdZFwLjOSAEQC-enJ5agyD25QXQxbIAzbBCiyfwlpPVYMt8Zvtd8Rb3Bj_zVCS0xVZQ_cK0ZQi70vTWwVQgnaFhGBKSL4O2UAORP3RNNKycZK1U-kVCk321sBKJ6wbJQdfl8ncz1qQT7jp22rhq8spSYqOtNW5QvUjSD80RThDbwaGaQbLNQX5tNmVUMVSLwaCb04g9GGPp8wsFy8jn6RyYEo6LzikmLcI015cEblQwor8Nh-HEQ4-0NNEn36DA5VKWGN1ur9Dq7qxdCRn0wfs9clm4nbFkiUA3NBP8rKmapdgVJr0uQ_w
https://www.facebook.com/portoroz.touristboard/?__tn__=K-R&eid=ARAdwSPQH3An1RrcPjXWSbV2S2mnEikOqgTzuSBbumqKO9IOCHhWsteM2c0F28fk4Yzq7Su8NjciPRFk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWERmoLVMcoFDjIOa7lPJpglgXUJ4i4iSA4fJp9X6_iNx8IzIa_yoypYFrsI6aXRCUFaBz9Glz8IF5nUUK1bUK6MRyupfaI1HCyW-8Fumwo5a1b022DTnCdsNRV-jClJeUuXHGBH1Z-Vg1ibIUMbhNJIO-c41vrCdkC3vK2d1vb6dsfArA-nszQbRaEXlBbN3QdjzqEtGKtlTsLdZFwLjOSAEQC-enJ5agyD25QXQxbIAzbBCiyfwlpPVYMt8Zvtd8Rb3Bj_zVCS0xVZQ_cK0ZQi70vTWwVQgnaFhGBKSL4O2UAORP3RNNKycZK1U-kVCk321sBKJ6wbJQdfl8ncz1qQT7jp22rhq8spSYqOtNW5QvUjSD80RThDbwaGaQbLNQX5tNmVUMVSLwaCb04g9GGPp8wsFy8jn6RyYEo6LzikmLcI015cEblQwor8Nh-HEQ4-0NNEn36DA5VKWGN1ur9Dq7qxdCRn0wfs9clm4nbFkiUA3NBP8rKmapdgVJr0uQ_w


 
 

 

 
 
 
 
Vse nastanitvene kapacitete občine Piran* 

 Julij 
2020 

Julij 
2019 

Primerjava 
2020/2019 

Januar-julij 
2020 

Januar-julij 
2019 

Primerjava 
2020/2019 

Gosti 84.687 82.839 +2 % 171.703 349.543 -51 % 

Prenočitve 330.830 327.764 +1 % 562.083 1.038.846 -46 % 

 
 
Prenočitve v vseh nastanitvenih kapacitetah občine Piran* 

 Julij 
2020 

Julij 
2019 

Primerjava 
2020/2019 

Slovenija 232.161 89.239 +160 % 

Avstrija 23.470 36.350 -35 % 

Nemčija 21.166 29.125 -27 % 

Madžarska 14.445 30.433 -53 % 

Češka 7.418 18.638 -60 % 

Slovaška 6.014 13.559 -56 % 

Italija 5.044 16.147 -69 % 

Švica 3.074 5.980 -49 % 

 
*Vir: ttaksa.si 

 

 
*** 
 

Priloge: 
- Fotografija 1: Družinske počitnice v Strunjanu. (foto: Branko Furlanič) 
- Fotografija 2: Destinacija Portorož in Piran ponuja številne skrite kotičke in bogat izbor doživetij. 

(foto: Branko Furlanič) 
 
 

 
Turistično združenje Portorož, g. i. z.                                                 Pripravila: Lea Šuligoj 
Direktor: mag. Igor Novel                                                                     Kontakt: lea@portoroz.si 
 

Uradni turistični portal: www.portoroz.si 
Facebook profil Turističnega združenja Portorož: www.facebook.com/TuristicnoZdruzenjePortoroz/ 

Facebook profil destinacije Portorož & Piran: www.facebook.com/portoroz.touristboard/ 
Instagram profil destinacije Portorož & Piran: https://www.instagram.com/portorozpiran/  
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