
 
 

 

 

Potovanja prebivalcev Slovenije 2015 – četrtletno  

(Rezultati SURS ankete) 

1 Struktura izdatkov* na turističnih potovanjih 

Tabela: Povprečni dnevni izdatki slovenskih turistov v letu 2015 

Vrsta izdatka 2015 
Indeks 
15/14 

Izdatki za prevoz 29,6 94,3 

Izdatki za nastanitev 38,8 108,6 

Izdatki za hrano in pijačo v restavracijah 
ali lokalih 

15,7 101,9 

Izdatki za druge aktivnosti, storitve, 
nakupe 

16,0 90,6 

*povprečni dnevni izdatki na turista v EUR 

Graf: Povprečni dnevni izdatki slovenskih turistov v letu 2015-četrtletno 

 

Slovenski turisti so leta 2015, v povprečju, na dan največ denarja zapravili za nastanitev, najmanj 

denarja pa so na dnevni ravni namenili za hrano in pijačo v restavracijah ali lokalih ter za aktivnosti, 

storitve in nakupe, ki niso bili povezani s hrano in pijačo, nastanitvami in prevozom.  

Za prevoz so slovenski turisti občutno najmanj denarja porabili v poletnih mesecih (juniju, juliju in 

avgustu), ostali izdatki pa so bili v teh mesecih najvišji.  

V povprečju so slovenski turisti leta 2015 na dan v povprečju zapravili manj denarja za prevoz, kar 

lahko pripišemo nižjim cenam letalskega prevoza, obstaja tudi možnost, da so se odpravili na 

destinacije bližje domu. Za kar 8,6% pa so se povečali dnevni izdatki za prenočitve. 
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2 Turistična potovanja prebivalcev Slovenije glede na vrsto turističnega potovanja v 

letu 2015 

Tabela: Delež prenočitev turistov, ki so se v letu 2015 odpravili na zasebno ali poslovno potovanje 

 

Delež  prenočitev 2015 
(%) 

Indeks prenočitev 
2015/2014 

Zasebna potovanja 91,3 113,6 
Poslovna potovanja 8,7 114,7 

 

Graf: Število turističnih prenočitev prebivalcev Slovenije (doma in v tujini), ki so v letu 2015 odšli na 

potovanje-četrtletno 

 

3 Turistična potovanja v tujino po vrsti uporabljenega prevoznega sredstva 

Tabela: Delež turističnih potovanj iz Slovenije v tujino v letu 2015 po vrsti prevoznega sredstva 

 

Delež  potovanj 2015 
(%) 

Indeks 2015/2014 

Osebno cestno motorno 
vozilo 

82,4 106,8 

Avtobus 7,3 114,6 
Letalo 10,3 118,4 
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Graf: Število turističnih potovanj iz Slovenije v tujino v letu 2015 po vrsti prevoznega sredstva-

četrtletno 

 

4 Turistična potovanja po destinaciji potovanja 

Tabela: Število turističnih potovanj prebivalcev Slovenije v letu 2015 po destinaciji potovanja 

 
2015* 

Indeks  
2015/2014 

Slovenija 1.455 81,1 
Tujina 2.428 108,0 

*v 1000 

Graf: Število turističnih potovanj prebivalcev Slovenije v letu 2015 po destinaciji potovanja-četrtletno 
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5 Prebivalci Slovenije po udeleženosti na turističnih potovanjih (v 1000) 

Tabela: Število prebivalcev Slovenije, ki so v letu 2015 odšli na potovanje 

 
2015* 

Indeks  
2015/2014 

Šli na turistično potovanje 
zasebno in/ali poslovno 

2.351 104,9 

Šli na zasebno potovanje 2.173 105,5 
Šli na poslovno potovanje 266 107,3 

*v 1000 

6 Prebivalci Slovenije, ki se niso udeležili zasebnih potovanj, po najpomembnejšem 

razlogu za neodhod (v %) 

 

2015  
(%) 

Indeks 
2015/2014 

Ne čutim potrebe 11,2 97,3 
Pomanjkanje prostega 
časa zaradi delovnih ali 
družinskih obveznosti 

28,4 96,2 

Finančni razlogi 37,2 100,3 

Zdravstveni razlogi 15,7 95,3 
Neprimeren letni čas in 

drugi razlogi 
7,5 103,7 

 

Opomba:  

-Podatki so ocene, pridobljene z anketo, na vzorcu, ki predstavlja celotno populacijo prebivalcev 

Slovenije. 

-Podatki na letni ravni so rezultat preračunov četrtletnih podatkov 

-Posamezne ocene so lahko nenatančne 

 

 

Raziskave in razvoj 

www.slovenia.info/raziskave  

 

Vir:  

Statistični urad RS (SURS). Nadjeno marec 2016, na spletnem naslovu  http://www.stat.si/StatWeb/pregled-

podrocja?idp=82&headerbar=21#tabPodatki  
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