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Evropska komisija je tudi za leto 2014 objavila poročilo Eurobarometer o odnosu Evropejcev do 

turizma. Glavni razlog za potovanja, daljša od 4 dni, je bilo sonce in plaža. Sledili so obiski družine, 

prijateljev oziroma sorodnikov. Najpomembnejši vir informacij, ki je evropske turiste prepričal v 

potovanje, so bila priporočila prijateljev ali sorodnikov. Približno četrtina turistov se je odločila za 

potovanja daljša od 14 dni, medtem, ko je bila četrtina takšnih, ki so na potovanju preživeli 4 noči ali 

manj. Petina Evropejcev se je odločila za potovanja izven EU. Zanimiv je tudi podatek, da je Slovenija, 

s 95% na prvem mestu, glede na to kakšen odstotek ljudi iz te države je za svoj cilj potovanja izbralo 

drugo Evropsko državo. Najpopularnejša vhodna destinacija je bila v letu 2014 Španija, sledili sta ji 

Italija in Francija. 

Naravne znanemitosti in lepote najbolj cenjene. Glavni razlogi, da se turisti želijo vrniti na neko 

destinacijo so pokrajina, vremenski pogoji, klima itd. S tem se strinja skoraj 47% vprašanih. Sledi 

kakovost nastanitve s 33% ter zgodovinske znamenitosti s 30%. Naravne znamenitosti so najbolj 

pomembne za Belgijce (61%), Čehe (60%) ter Francoze (60%). Tudi Slovenci postavljajo naravne 

danosti kot  prioritetni razlog za ponovni obisk neke destinacije (47%). 

Najbolj priljubljena metoda organiziranja potovanja v letu 2014 je internet.  66% vprašanih je 

internet navedlo kot glavni vir za iskanje informacij, rezervacije transporta, nastanitve itd. Turistične 

agencije se z 19% nahajajo na tretjem mestu. Uporaba internet je še posebej razširjena na Irskem 

(84%), Finskem (83%) ter na Nizozemskem (82%). Pri načrtovanju počitnic so internet najmanj 

uporabljali v Makedoniji in Črni Gori. Glede na leto 2013 je opazen trend povečanja uporabe internet 

pri organiziranju potovanj, zmanjšuje pa se število tistih, ki svoje počitnice prepustijo v organizacijo 

turistični agenciji. Slovenci so Internet uporabili v 54%. 

72% Evropejcev je v 2014 vsaj enkrat odšlo na potovanje (z vsaj eno nočitvijo). Več kot 80% 

Islandcev, Švedov, Luksemburžanov, Ircev in Avstrijcev je potovalo vsaj enkrat letno. Največjo rast je 

beležila Francija (+14%), potovanja Dancev pa so upadla za 8%. Tudi Slovenija s 73% tistih, ki so 

potovali vsaj enkrat letno, beleži 5% upad. 

Povečan delež prebivalcev EU, ki so potovali izven domače države.  Rezultati raziskave kažejo 

kontinuirano rast potovanj rezidentov izven domače države. V letu 2013 je bilo 45% takšnih, ki so 

potovali v drugo državo EU, 2013 54% in 2014 56%. Najpogosteje so se turisti odločali za Grčijo (84%), 

Hrvaško (80%), Bolgarijo (75%) ter Italijo (74%). Slovenci so pri potovanjih izven EU, z 12%, precej 

pod povprečjem. 

Ločena izbira posameznih turističnih produktov še vedno vodi pred paketnimi potovanji. Na 

Danskem, v Moldaviji, Črni Gori in na Irskem je precej verjetno (60% in več), da bodo ljudje vsaj ene 

počitnice rezervirali tako, da si bodo posamezne elemente oz. storitve izbrali ločeno.  Paketne, 

vendar ne »all inclusive« počitnice imajo najrajši turisti iz Češke (53%) in Slovaške (50%). »All 

inclusive« počitnice pa najbolj ustrezajo Turkom, Belgijcem, Litvancem in Luksemburžanom, najmanj 

pa so všeč Fincem (17%), Švedom (17%), Ircem (18%) ter Nizozemcem (19%). V letu 2014 je 

priljubljenost »all inclusive« počitnic najbolj narasla v Grčiji (+12%), na Madžarskem (+11%) ter v 
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Bolgariji (+9%). Slovenija, za razliko od splošnega trenda, beleži 18% padec tistih, ki so v letu 2014 

rezervirali vsaj eno ne-paketno potovanje. 

Največja ovira za potovanja je bila finančna nezmožnost. 42% vprašanih, ki v letu 2014 niso potovali 

nikamor, je odgovorilo, da so finančni razlogi glavni krivec za njihovo neudeležbo na potovanju. S 15% 

so sledili zdravstveni razlogi, na tretjem mestu pa se nahaja pomanjkanje prostega časa zaradi dela ali 

študija (13%). 

V splošnem turisti z izbranimi storitvami zadovoljni. Uradno pritožbo je v povprečju vložilo  4% 

vprašanih, kar je približno enak delež kot v letu 2013. Največje nezadovoljstvo se je pojavljalo na 

severu (Švedi-10% in Islandci-8%), v ostalih državah je bil delež manjši od 6%. Največ pritožb je bilo 

nad nastanitvijo (47%), sledil je transport (25%). 

Vir/source: EUROBAROMETER-Preferences of Europeans towards tourism, Mar. 2015 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_414_en.pdf) 
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