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Ciljna skupina 

Polnoletni prebivalci Slovenije

Časovni okvir zbiranja podatkov

27. maj – 1. junij 2020

Metoda zbiranja podatkov

CAWI – spletno anketiranje (spletni panel izvajalca)

Velikost realiziranega vzorca

n=1486

Uteževanje podatkov

Podatki so uteženi glede na spol, starost, izobrazbo in 

regijo polnoletnih prebivalcev Slovenije

Vsebinska zasnova in priprava vprašalnika

Slovenska turistična organizacija

Zbiranje podatkov, analiza in priprava poročila

Episcenter d.o.o.



Dopustovanje v 
glavnem v Sloveniji

52 % vprašanih namerava 

glavnino dopusta preživeti 

v Sloveniji, v tujini 32 %. 

Ostali letos poleti ne 

nameravajo iti na dopust. 

Ob morju, v termah, 
v gorah

Približno polovica namerava 

poleti v Sloveniji dopustovati 

ob morju (49 %), dobra 

tretjina v termah (37 %) in v 

gorah (36 %).   

Tretjina v sobah ali 
apartmajih 

Tretjina anketirancev, ki bodo 

dopustovali v Sloveniji bo 

nastanjena v zasebnih 

sobah, apartmajih ali hišah. 

V hotelih, ki so del verige 15 

%, v kampu 11 %.

V povprečju do 
38 € za nastanitev

Za nastanitev v Sloveniji bi v 

povprečju odšteli do 38 € na 

noč, za obrok v gostinskih 

lokalih do 23 €, za kulturo/ 

zabavo pa do 13 € na dan. V 

povprečju več kot ob zadnjem 

dopustu.

Turistične bone bi 
polovica unovčila 
poleti

48 % vprašanih bo vrednostni 

bon najverjetneje unovčilo 

poleti, 47 % jeseni, 5 % pa ga 

namerava unovčiti pozimi.

Z vidika varnosti pred 
COVID-19 najbolj varne 
zasebne sobe/apratmaji

Kot varne namestitve 

anketiranci ocenjujejo 

predvsem zasebne sobe, 

hiše oz. apartmaje, turistične 

kmetije, male butične hotele 

ter glampinge (z lastno 

toaleto).

Kampanja Moja 
Slovenija vzbudila 
ponos

Kampanjo Moja Slovenija je 

zasledilo 55 % vprašanih. 

Spremljanje kampanje je pri 

45 % vprašanih, ki so jo 

zasledili vzbudilo ponos, 

da živimo v tako lepi deželi.

Pomanjkanje 
finančnih sredstev

Med tistimi, ki poleti ne bodo 

dopustovali, so glavni razlogi 

za to predvsem pomanjkanje 

finančnih sredstev (34 %), 

poraba sredstev za druge 

dobrine (26 %) ter skrb za 

zdravje (23 %).). 

P R E G L E D  G L A V N I H  
U G O T O V I T E V



V s e b i n a

Struktura vzorca

Potovalne namere

Predvidena potrošnja

Uporaba turističnih vrednostnih bonov

Dopustovanje in COVID-19

Kampanja Moja Slovenija

Razlogi za nepotovanje



S T R U K T U R A  V Z O R C A

SPOL f % f %

moški 687 46,2 % 584 46,6 %

ženski 799 53,8 % 668 53,4 %

STAROST f % f %

18-34 273 18,4 % 224 17,9 %

35-44 311 20,9 % 281 22,4 %

45-54 281 18,9 % 243 19,4 %

55-64 306 20,6 % 252 20,1 %

65 in več 315 21,2 % 252 20,1 %

IZOBRAZBA f % f %

osnovna, poklicna 341 22,9 % 266 21,2 %

srednja splošna 608 40,9 % 502 40,1 %

terciarna 537 36,1 % 484 38,7 %

REGIJA f % f %

Pomurska 99 6,7% 79 6,3%

Podravska 235 15,8% 190 15,2%

Koroška 51 3,4% 41 3,3%

Savinjska 160 10,8% 138 11,0%

Zasavska 41 2,7% 35 2,8%

Posavska 47 3,2% 42 3,4%

Jugovzhodna Slovenija 96 6,5% 81 6,5%

Osrednjeslovenska 408 27,5% 353 28,2%

Gorenjska 152 10,2% 137 10,9%

Primorsko-notranjska 41 2,8% 35 2,8%

Goriška 79 5,3% 62 5,0%

Obalno-kraška 77 5,2% 59 4,7%

VSI TURISTI

opombe:

Vsi: celotni vzorec anketirancev.

Turisti: anketiranci, ki so dejali, da se bodo letos poleti odpravili na dopust.

Zaradi zaokroževanja seštevek vrstic za % pri posameznih kategorijah ni nujno enak 100,0%.

Skupaj n=1486 N=1252

VSI TURISTI

Skupaj n=1486 N=1252



P o t o v a l n e  
n a m e r e

Pogostost potovanja 

Namere za poletni dopust

Vrsta oddiha

Izbrana destinacija v Sloveniji/v tujini

Razlogi za dopustovanje v Sloveniji

Oblika nastanitve v Sloveniji/tujini

Načrtovana aktivnost v Sloveniji/tujini

Rezervacije



POTOVALNE NAVADE |  NAMERE

Navade | pogostost potovanja Namere | poletni dopust 2020

Kako pogosto greste običajno na oddih ali počitnice, 
kjer prespite vsaj dve noči?

Kje nameravate preživeti letošnji poletni dopust?

Osnova: vsi | n=1486

Osnova: vsi | n=1486

52 %

35 %

5 % 8 %

Večkrat 

letno
1 krat

letno

Manj kot 

1 krat letno
Nisem bil že 

več kot 3 leta

glavnina dopusta 

v tujini

32 %
glavnina dopusta 

v Sloveniji 

52 %

brez 
dopusta16 %

Največji delež vprašanih se na počitnice odpravi večkrat letno (52 %). Letno jih odide nekoliko manj (35 %), 5 % pa se jih na počitnice odpravi manj kot

enkrat na leto. Pri tem 8 % vprašanih na počitnice ni odšlo že več kot tri leta. V letošnjem letu namerava poleti 52 % vprašanih dopustovati v Sloveniji,

kljub trenutni situaciji pa jih bo 32 % dopustovalo v tujini. Ostali (16 %) letos poleti ne bodo dopustovali.



Več daljših

oddihov

Več krajših

oddihov33 % 

4 % 
En daljši

oddih

En krajši 

oddih 19 % 

16 % 

Kombinacija 

krajših 

in daljših 

oddihov

29 % 

VR ST A  ODDIHA

Kakšno vrsto oddiha 
oziroma počitnic si boste 
privoščili letos?

Osnova: tisti, ki se bodo 

odpravili na dopust | n=1252

Izmed vseh, ki se bodo letos odpravili na dopust si bo 33 % privoščilo več krajših oddihov, 29 % si bo privoščilo kombinacijo tako krajših kot daljših

oddihov, petina (19 %) pa je takšnih, ki si bodo privoščili le en krajši oddih.

Med tistimi, ki bodo glavnino dopusta preživeli v Sloveniji je, glede na celotni vzorec, značilno večji delež tistih, ki si bodo privoščili več krajših oddihov

(41 %) ter tistih, ki si bodo privoščili en krajši oddih (26 %).

Glavnina dopusta

v Sloveniji 

| n=771

v tujini

| n=481

En krajši oddih 26 % 6 %

Več krajših oddihov 41 % 19 %

En daljši oddih 13 % 20 %

Več daljših oddihov 1 % 8 %

Kombinacija 18 % 47 %

Skupaj 100 % 100 %

Vrsta oddiha glede na to, kje bodo preživeli 

glavnino dopusta



IZBR A NA  DEST INA CIJ A  
V SLOVENIJ I

Kje v Sloveniji nameravate 
dopustovati poleti?

Več možnih odgovorov, 
zato vsota deležev lahko 
presega 100 %.

Osnova: tisti, ki bodo 

glavnino dopusta preživeli 

v Sloveniji | n=771

4 9 %  Ob morju 3 7 %  V termah 3 6 %  V gorah 2 5 %  Na podeželju

2 2 %  Ob jezeru 2 1 %  V naravi 4 %  V mestih 3 %  Drugo

49 % 37 % 36 % 25 %

22 % 21 % 4 % 3 %



42%

41%

41%

35%

33%

29%

12%

3%

3%

Ker bom prejel vrednosti bon (vavčer)

V Sloveniji se počutim varno, saj ima ugodno epidemiološko sliko

Zaradi naravnih lepot

Zaradi priljubljenih lokacij, kamor se rad vračam

Zaradi bližine in enostavne dostopnosti vseh počitniških destinacij

Ker si Slovenijo želim še bolje spoznati

Ker ne pričakujem gneče in množic

Vedno dopustujem v Sloveniji

Osebni razlogi, drugo

R A ZLOG I  ZA  DOPU ST OVA NJ E 
V SLOVENIJ I

Zakaj ste se odločili da boste 
letošnji dopust oz. del dopusta 
preživeli v Sloveniji?

Osnova: tisti, ki bodo glavnino 

dopusta preživeli v Sloveniji | 

n=771

Več možnih odgovorov, 
zato vsota deležev lahko 
presega 100 %.

Ker bom prejel vrednosti bon (vavčer).

V Sloveniji se počutim varno, saj ima ugodno 
epidemiološko sliko.

Zaradi naravnih lepot.

Zaradi priljubljenih lokacij, kamor se rad vračam.

Zaradi bližine in enostavne dostopnosti vseh 
počitniških destinacij.

Ker si Slovenijo želim še bolje spoznati.

Ker ne pričakujem gneče in množic.

Vedno dopustujem v Sloveniji.

Osebni razlogi, drugo

Vrednostni bon je za 42 % vprašanih eden od razlogov za letošnje dopustovanje v Sloveniji. Eden izmed pogosteje navedenih razlogov je tudi 

uspešnost zajezitve virusa Covid-19, saj bo 41 % vprašanih v Sloveniji dopustovalo zaradi občutka varnosti. Nenazadnje igrajo pomembno vlogo še 

naravne lepote Slovenije, saj namerava zato v Sloveniji dopustovati 41 % vprašanih.



IZBR A NA  DEST INA CIJ A  
V T U J INI

Kje v tujini nameravate preživeti dopust 
(v kolikor bodo potovanja možna)?

Osnova: tisti, ki bodo glavnino dopusta 

preživeli v tujini | n=481

Več možnih odgovorov, zato vsota 
deležev lahko presega 100 %.

Hrvaška 85%

Italija 8%

Grčija 7%

Črna gora 5%

Bosna in Hercegovina 5%

Avstrija 4%

Srbija 3%

Španija 3%

Francija 3%

Nemčija 2%

Portugalska 2%

Madžarska 2%

Nizozemska 1%

Velika Britanija 1%

Češka republika 1%

Turčija 2%

Rusija 1%

Druge Evropske države 2%

Bližnji vzhod, Azija 4%

Afrika 2%

ZDA 1%

Južna in Srednja Amerika 1%

Izmed tistih, ki bodo glavnino dopusta preživeli v tujini, jih namerava na Hrvaškem dopustovati 85 %, v Italiji 8 % in Grčiji 7 %. 

Kljub trenutni situaciji jih 4 % vprašanih namerava dopustovati na Bližnjem vzhodu in Aziji.



NA ČR T OVA NE A KT IVNOST I

Kakšne vrste aktivnosti načrtujete 
na oddihu ali počitnicah

Osnova: tisti, ki bodo 

glavnino dopusta preživeli 

v Sloveniji | n=771

V Sloveniji

Osnova: tisti, ki bodo 

glavnino dopusta 

preživeli v tujini | n=481

V tujini

*v kolikor bodo aktivnosti mogoče

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Obisk naravnega parka, naravne znamenitosti, opazovanje in…

Rekreacija (športne aktivnosti, pohodništvo, kolesarjenje,…

Sonce in morje

Kultura (zgodovina in gradovi, muzeji, galerije in umetnost)

Obiskovanje restavracij in drugih gostinskih lokalov

Aktivnosti na podeželju in turističnih kmetijah

Wellness in (beauty) spa

Aktivnosti in zabava za otroke

Družabni dogodki, koncerti, festivali in prireditve - v kolikor bo…

Zdravstveni tretmaji in storitve

Obisk vinske kleti

Aquafun, zabaviščni parki

Nočno življenje (bari, klubi in zabava) - v kolikor bo to mogoče

drugo:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obisk naravnega parka, naravne znamenitosti, opazovanje in…

Rekreacija (športne aktivnosti, pohodništvo, kolesarjenje,…

Sonce in morje

Kultura (zgodovina in gradovi, muzeji, galerije in umetnost)

Obiskovanje restavracij in drugih gostinskih lokalov

Aktivnosti na podeželju in turističnih kmetijah

Wellness in (beauty) spa

Aktivnosti in zabava za otroke

Družabni dogodki, koncerti, festivali in prireditve - v kolikor bo…

Zdravstveni tretmaji in storitve

Obisk vinske kleti

Aquafun, zabaviščni parki

Nočno življenje (bari, klubi in zabava) - v kolikor bo to mogoče

drugo:

58% Stik z naravo 41%

54% Rekreacija 44%

42% Sonce in morje 85%

27% Kultura 23%

22% Kulinarika 25%

20% Podeželje 7%

20% Wellness in spa 8%

20% Aktivnosti za otroke 19%

19% Družabni dogodki* 19%

11% Zdravstveni tretmaji 2%

9% Obisk vinske kleti 7%

8% Aquafun, zabaviščni parki 8%

7% Nočno življenje* 10%

1% drugo 2%



33% Zasebna soba, apartma ali hiša 49%

15% Hotel, ki je del hotelske verige 8%

12% Kamp 16%

9% Večji hotel 5%

9% Turizem na kmetiji

8% Mali butični hotel 5%

5% Planinska koča

4% Lasten vikend, počitniško bivališče 15%

2% Glamping 2%

1% drugo

3% ne vem

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Zasebna soba, apartma ali hiša

Hotel, ki je del hotelske verige

Kamp

Večji hotel

Turizem na kmetiji

Mali butični hotel

Planinska koča

Lasten vikend oz. počitniško bivališče

Glamping

drugo

ne vem

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Zasebna soba, apartma ali hiša

Hotel, ki je del hotelske verige

Kamp

Večji hotel

Turizem na kmetiji

Mali butični hotel

Planinska koča

Lasten vikend oz. počitniško bivališče

Glamping

drugo

ne vem

OBLIKA  NA ST A NIT VE

Kakšno obliko nastanitve nameravate 
izbrati za glavni poletni dopust?

V Sloveniji

Osnova: tisti, ki bodo 

glavnino dopusta 

preživeli v tujini | n=481

V tujini

Osnova: tisti, ki bodo 

glavnino dopusta preživeli 

v Sloveniji | n=771

Tako anketiranci, ki bodo glavnino dopusta preživeli v Sloveniji, kot tisti, ki se odpravljajo v tujino, bodo primarno nastanjeni v zasebnih sobah, apartmajih 

ali hišah (v Sloveniji 33 %, v tujini 49 %). Pri anketirancih, ko bodo nastanjeni v Sloveniji sledijo hotelske verige (15 %), pri tistih, ki bodo šli v tujino pa 

kampi (16 %) in lastni vikendi (15 %). Zlasti opazna je razlika v deležu nastanitev na vikendih.



U R EDIT EV R EZER VA CIJ E

Koliko časa vnaprej si 
boste oz. ste si uredili 
rezervacijo za glavni 
poletni dopust?

Osnova: tisti, ki bodo glavnino 

dopusta preživeli v Sloveniji | 

n=771

Osnova: tisti, ki bodo glavnino 

dopusta preživeli v tujini | 

n=481

V Sloveniji

V tujini

39 %

6 %

5 %

9 %

17 %

35 %

15 %

34 %

24 %

15 %

Več kot tri
mesece 
vnaprej

Do tri
mesece 
vnaprej

Do en
mesec 
vnaprej

V 
zadnjem 
hipu

Ne 
potrebujem 
rezervacije

1

2

3

4

5

Slovenija 1

2

3

4

5

Slovenija
1

2

3

4

5

Slovenija
1

2

3

4

5

Slovenija 1

2

3

4

5

Slovenija

1

2

3

4

5

tujina 1

2

3

4

5

tujina
1

2

3

4

5

tujina 1

2

3

4

5

tujina 1

2

3

4

5

tujina

Med anketiranci, ki bodo glavnino dopusta preživeli v tujini, jih namerava dobra tretjina rezervacijo opraviti več kot tri mesece vnaprej (39 %), 24 % pa 

rezervacije ne potrebuje. Anketiranci, ki bodo dopustovali v Sloveniji, si bodo rezervacijo v glavnem uredili do en mesec vnaprej (35 %) ali pa v 

zadnjem hipu (34 %). 15 % rezervacije za dopustovanje v Sloveniji ne potrebuje.



OBLIKA  R EZER VA CIJ E

Kakšno obliko rezervacije boste oz. ste 
si izbrali za glavni poletni dopust?

V Sloveniji V tujini

Osnova: tisti, ki bodo glavnino 

dopusta preživeli v Sloveniji in 

bodo opravili rezervacijo | n=654

Osnova: tisti, ki bodo glavnino 

dopusta preživeli v tujini in bodo 

opravili rezervacijo | n=363

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vse bo / je uredila turistična agencija

Rezerviral bom / sem preko rezervacijskih platform
(Booking.com, Expedia, ...)

Rezerviral bom / sem direktno pri ponudniku (na spletni strani,
preko maila, preko telefona)

Rezerviral bom na lokaciji oz. ob prihodu v nastanitveni obrat

Drugo

%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Vse bo / je uredila turistična agencija

Rezerviral bom / sem preko rezervacijskih platform
(Booking.com, Expedia, ...)

Rezerviral bom / sem direktno pri ponudniku (na spletni strani,
preko maila, preko telefona)

Rezerviral bom na lokaciji oz. ob prihodu v nastanitveni obrat

Drugo

7% Preko turistične agencije 18%

11%
Sam/a preko rezervacijskih platform 

(Booking.com, Expedia, ...) 14%

72%
Sam/a direktno pri ponudniku 

(na spletni strani, preko maila, tel.) 58%

6%
Sam/a na lokaciji oz. 

ob prihodu v nastanitveni obrat 3%

4% Drugo 7%

Večina anketirancev, ki se bodo odpravili na dopust, bo rezervacijo uredila sama, neposredno pri ponudniku. Med tistimi, ki bodo glavnino dopusta 

preživeli v Sloveniji, je takšnih 72 %, med tistimi, ki bodo glavnino preživeli v tujini pa 58 %. Največji razkorak je pri rezervacijah preko turističnih 

agencij. To obliko rezervacije je izbralo 18 % tistih, ki bodo glavnino dopusta preživeli v tujini in le 7 % tistih, ki bodo glavnino preživeli v Sloveniji. 



P r e d v i d e n a  
p o t r o š n j a

Ocena predvidenih maksimalnih 

stroškov za glavni poletni dopust 

v Sloveniji 



OCENA  MA KSIMA LNE 
PR EDVIDENE POT R OŠNJ E

Največ koliko ste pripravljeni potrošiti 
za glavni poletni dopust v Sloveniji?

Osnova: opredeljeni, ki bodo glavnino 

dopusta preživeli v Sloveniji

Nastanitev 

(€/noč)

Hrana in pijača v 

gostinskih lokalih 

(€/dan)

Kultura 

in zabava 

(€/dan)

n 620 606 567

Povprečje (M) 38,20 € 22,70 € 12,55 €

SD 20,57 13,11 8,79

Modus 50,00 20,00 10,00

Kvartili 25 20,00 12,50 5,00

50 

(Mediana)
40,00 20,00 10,00

75 50,00 30,00 20,00

Anketiranci so za glavni poletni dopust v Sloveniji za nastanitev v povprečju pripravljeni odšteti do 38 € na noč. Za hrano in pijačo v gostinskih lokalih do 23 € na dan, 

za kulturo in zabavo pa v povprečju do 13 € na dan. Glede na mediano ugotavljamo, da namerava polovica anketirancev za nastan itev odšteti do največ 40 € na noč, 

za hrano in pijačo do največ 20 €, za kulturo pa do največ 10 € na dan. Izračunan indeks potrošnje, glede na poročanje anketirancev o potrošnji na zadnjem dopustu, 

ki so ga preživeli v Sloveniji, kaže, da so anketiranci za letošnji glavni dopust v Sloveniji pripravljeni potrošiti približno enako za nastanitev ter več za kulinariko in 

kulturo. Pri tistih, ki so nazadnje dopustovali v tujini, pa indeks kaže, da so za dopustovanje v Sloveniji tokrat pripravljeni odšteti več denarja kot so ga nazadnje v tujini.

5 noči

Povprečna 

dolžina dopusta 

Indeks predvidene 

potrošnje*

glede na zadnji 

dopust v Sloveniji
102,7 112,0 133,5

glede na zadnji 

dopust v tujini
127,6 126,0 119,6

*Osnovo za izračun indeksa (vrednost 100) predstavlja 

dejanska potrošnja za zadnje glavne počitnice v Sloveniji 

oz. v tujini z vsaj 2 nočitvama, o kateri so poročali 

anketiranci. Vrednosti višje od 100 pomenijo višjo 

potrošnjo glede na zadnji dopust v Sloveniji oz. v tujini, 

vrednosti nižje od 100 pa nižjo predvideno potrošnjo.



T u r i s t i č n i  
v r e d n o s t n i  b o n i

Koriščenje turističnih bonov

Učinek turističnih bonov



KOR IŠČENJ E  
T U R IST IČNIH BONOV

Kdaj boste najverjetneje izkoristili 
vrednostni bon, ki bo unovčljiv do 
konca letošnjega leta?

Osnova: tisti, ki se bodo odpravili na 

dopust in nameravajo unovčiti bon | 

n=1181

P O L E T J E J E S E N Z I M A

48 % 47 % 5 %

Med tistimi, ki bodo dopustovali namerava vrednostne bone unovčiti 94 % vprašanih. 

Slaba polovica jih namerava unovčiti za poletne (48 %) ali jesenske počitnice (47 %), le 5 % namerava vrednostne bone unovčiti pozimi.

Predviden delež koriščenja 

turističnih bonov, med tistimi, 

ki nameravajo dopustovati | 

n=1252

94 %



U ČINEK T U R IST IČNIH BONOV

Se strinjam

(% ocen 4+5)

Niti da, niti ne 

(% ocen 3)

Se ne strinjam

(% ocen 1+2)

Povprečna 

ocena

Zaradi vrednostnega bona bom 
odšel na dodatne počitnice.

2,8

Zaradi bona bom izkoristil več aktivnosti in 
doživetij, ki jih ponuja destinacija.

2,7

Vrednosti bon je glavni povod za 
dopust v Sloveniji.

2,7

Zaradi vrednostnega bona bom 
na destinaciji na splošno potrošil več.

2,6

Zaradi vrednostnega bona bom 
na počitnicah ostal dlje.

2,3

Zaradi vrednostnega bona bom izbral 
dražjo nastanitev kot sicer.

2,1

36%

32%

33%

25%

20%

16%

18%

25%

17%

26%

23%

18%

46%

43%

50%

48%

57%

66%

Osnova: tisti, ki se bodo 

odpravili na dopust | n=1252

* Povprečna ocena 

strinjanja na lestvici:

1 (sploh se ne strinjam) - 5 

(popolnoma se strinjam).

Učinek turističnih bonov je opazen, saj so ti za 33 % anketiranih glavni povod za dopust v Sloveniji, za 36 % vprašanih pa razlog za dodaten oddih. 

Manjši delež bo zaradi bonov svoje počitnice podaljšal (20 %), četrtina anketiranih pa bo na počitnicah potrošila več kot sicer. Manj jih bo zaradi 

turističnih bonov izbralo dražjo nastanitev (16 %). 



U ČINEK T U R IST IČNIH BONOV 

Se strinjam

(% ocen 4+5)

Niti da, niti ne 

(% ocen 3)

Se ne strinjam

(% ocen 1+2)

Povprečna 

ocena

Zaradi bona bom izkoristil več aktivnosti in 
doživetij, ki jih ponuja destinacija.

2,9

Zaradi vrednostnega bona bom 
na destinaciji na splošno potrošil več.

2,6

Vrednosti bon je glavni povod za 
dopust v Sloveniji.

2,5

Zaradi vrednostnega bona bom 
odšel na dodatne počitnice. 

2,4

Zaradi vrednostnega bona bom 
na počitnicah ostal dlje.

2,4

Zaradi vrednostnega bona bom izbral 
dražjo nastanitev kot sicer.

2,0

Osnova: tisti, ki bodo glavnino 

dopusta preživeli na počitnicah 

v Sloveniji  | n=771

* Povprečna ocena 

strinjanja na lestvici:

1 (sploh se ne strinjam) - 5 

(popolnoma se strinjam).

Med anketiranci, ki bodo glavnino dopusta preživeli v Sloveniji, jih 28 % navaja, da je vrednostni bon glavni povod za dopust v Sloveniji. Četrtina 

pritrjuje, da bo zaradi bona lahko odšla na dodatne počitnice, dobra petina meni, da bo zaradi bonov na počitnicah ostala dlje kot bi sicer, 15 % pa 

izraža prepričanje, da bodo zaradi vrednostnega bona izbrali dražjo nastanitev, kot bi jo sicer.

36%

26%

28%

25%

22%

15%

24%

28%

15%

20%

23%

16%

40%

46%

57%

56%

54%

69%

G l a v n i n a  d o p u s t a  v  S l o v e n i j i



D o p u s t o v a n j e  
v  č a s u  p a n d e m i j e  

C O V I D - 1 9  

Strah pred okužbo

Seznanjenost s higienskimi standardi

Vpliv higienskih standardov

Varnostni ukrepi na dopustu

Varna nastanitev

Vpliv pandemije na potovalne navade



ST R A H PR ED OKU ŽBO 
S  COVID - 19

Se bojite okužbe 
s COVID-19?

Osnova: tisti, ki se bodo 

odpravili na dopust | n=1252

0
Sploh se 
ne bojim  

100
Zelo se 

bojim

37,0

Indeks strahu pred 

okužbo s COVID-19

Indeks je izračunan kot povprečna ocena na 

petstopenjski lestvici, preračunano na lestvico 0-100. 

Indeks strahu pred okužbo s COVID-19 je relativno nizek. Le 20 % vprašanih se namreč okužbe boji, 30 % se ni jasno izrazilo, polovica 

anketiranih pa se okužbe ne boji. 

Bojim se
okužbe

20 %
Ne bojim se 
okužbe

50 %

Niti da 
niti ne30 %



SEZNJ ENOST  S  
HIG IENSKIMI  ST A ND A R D I

Osnova: tisti, ki se bodo 

odpravili na dopust | n=1252

Sem seznanjen

(% ocen 4+5)

Niti da, niti ne 

(% ocen 3)

Nisem seznanjen 

(% ocen 1+2)

Povprečna 

ocena

v gostinskih in nastanitvenih obratih 4,1

v primeru obiska zaprtih javnih prostorov (muzeji, 

galerije, drugi kulturni objekti)
4,0

v primeru uporabe javnih transportnih sredstev 3,9

v primeru obiska plaž, bazenov in savn 3,4

* Povprečna ocena 

seznanjenost na lestvici:

1 (sploh nisem seznanjen) –

5 (popolnoma sem seznanjen.

78%

72%

68%

50%

15%

17%

20%

26%

7%

11%

12%

25%

Večina vprašanih je z novimi higienskimi standardi dobro seznanjena. Pri tem je 78 % vprašanih seznanjenih s higienskimi standardi v gostinskih in

nastanitvenih obratih, nekoliko manj (72 %) je seznanjenih s higienskimi standardni v zaprtih prostorih. Kljub bližanju poletne sezone pa je le 50 %

vprašanih seznanjenih s higienskimi standardi na plažah, v bazenih ali savnah.



VPLIV HIG IENSKIH 
ST A NDA R DOV NA  OBISK

Osnova: tisti, ki se bodo 

odpravili na dopust | n=1252

Imajo vpliv

(% ocen 4+5)

Niti da, niti ne 

(% ocen 3)

Nimajo vpliva

(% ocen 1+2)

Povprečna 

ocena

pogostost obiska bazenov ali savn 3,3

pogostost uporabe javnih transportnih 

sredstev
2,9

pogostost obiska zaprtih javnih prostorov 

(muzeji, galerije… )
2,9

izbiro vrste nastanitvenega obrata 2,8

pogostost obiska plaž 2,7

pogostost obiska gostinskih obratov 2,7

* Povprečna ocena 

vpliva na lestvici:

1 (sploh nimajo vpliva) –

5 (imajo zelo velik vpliv).

V kolikšni meri higienski 
standardi vplivajo na vašo…

51%

37%

36%

36%

32%

32%

19%

22%

24%

24%

24%

23%

30%

40%

40%

40%

44%

46%

Novi higienski standardi bodo do neke mere vplivali na obiske različnih obratov. Polovica vprašanih namreč meni, da bodo le-ti vplivali na pogostost

obiska bazena ali savn, 37 % meni, da bodo vplivali na njihovo uporabo javnih transportnih sredstev, 36 % na pogostost obiska zaprtih prostorov in

izbiro nastanitvenega obrata, 32 % pa na pogostost obiska plaž in gostinskih obratov.



skupaj

1. navedba

52 %59 %

41 % 25 % 24 %

68 %

Skrb za čistočo, higieno 

v nastanitvenih objektih

Izogibanje 

množicam

Skrb za čistočo, higieno 

v gostinskih obratih

Varnostna razdalje in

izogibanje tesnim stikom

VA R NOST NI  U KR EPI  
NA  DOPU ST U

Kaj po vašem mnenju najbolj 
vpliva na varnost pred okužbo 
s COVID-19 na dopustu?

Osnova: tisti, ki se bodo 

odpravili na dopust | n=1252

Skrb za čistočo, higieno 

javnih krajev, znamenitosti

Uporaba zaščitnih sredstev 

(maske, rokavice, razkužila)

Primerna izbira 

nastanitvenih objektov

Izogibanje javnim 

prevoznim sredstvom

23 %

67 %

25 % 7 % 17 %

1 %3 %15 %9 %

50 %
Več možnih odgovorov, 
zato vsota deležev za 
skupaj presega 100 %.

Največji delež vprašanih meni, da se okužbi s COVID-19 na dopustu lahko izognemo s skrbjo za čistočo in higieno v nastanitvenih objektih (68 %).

Sledi izogibanje množic (67 %), skrb za čistočo in higieno v gostinskih obratih (59 %) in držanje varnostne razdalje (52 %).



VA R NA  NA ST A NIT EV

Katero izmed spodaj naštetih 
nastanitvenih možnosti, v luči 
nedavne epidemije COVID-19, 
ocenjujete kot varne?

Osnova: tisti, ki se bodo 

odpravili na dopust | n=1252

Zasebna 

soba, hiša, 

apartma 

Turistična 

kmetija

Glamping

(lasten wc, 

kopalnica)

Mali 

butični 

hotel

Planinska 

koča

Hotel, del 

hotelske 

verige

Večji 

hotel
Kamp

Drugo
Z vidika 

varnosti ne 

vidim razlik
Več možnih odgovorov, 
zato vsota deležev za 
skupaj presega 100 %.

64%

52%

41%
37%

21%
17%

13%
9%

4%

35%

13%
9% 8%

3% 3% 2% 2% 2%

23%

skupaj

1. navedba

Kot varno namestitev največ vprašanih ocenjuje zasebne sobe, hiše oz. apartmaje (64 %), turistične kmetije (52 %), glampinge z lastnim wc-jem, 

kopalnico (41 %) ter male butične hotele (37 %). Da je najbolj varna namestitev zasebna soba, hiša oz. apartma jih meni 35 %. Približno četrtina 

anketiranih z vidika varnosti ne vidi razlik med nastanitvenimi obrati. 

*Anketiranci so bili najprej vprašani po namestitvi, ki jo smatrajo kot najbolj varno, v nadaljevanju pa še po ostalih oblikah nastanitev, ki se jim zdijo varne.



Se strinjam

(% ocen 4+5)

Niti da, niti ne 

(% ocen 3)

Se ne strinjam

(% ocen 1+2)

Povprečna 

ocena

Bolj pozoren bom na higieno nastanitvenih in gostinskih obratov. 4,0

Bolj cenim zdravje in varnost. 3,7

Izogibal se bom gneči in množicam. 3,6

Več časa želim preživeti z družino in prijatelji. 3,6

Izogibal se bom večjim dogodkom. 3,6

Izogibal se bom tradicionalno bolj zasedenih destinacij. 3,4

Želim si čimprejšnjega odprtja mej, da bom ponovno potoval v tujino. 3,3

Želim si izkoristiti in doživeti več. 3,2

Več bom potoval izven glavne poletne sezone. 2,9

Dokler pandemija COVID-19 ne bo zajezena, v tujino ne bom potoval. 2,9

Moje vrednote so se v času karantene spremenile. 2,8

VPLIV PA NDEMIJ E  
NA  P OT OVA LNE NA VA D E

Osnova: tisti, ki se bodo 

odpravili na dopust | n=1252

* Povprečna ocena 

strinjanja na lestvici:

1 (sploh se ne strinjam) -

5 (popolnoma se strinjam.

70%

61%

60%

57%

58%

52%

48%

42%

34%

36%

32%

19%

25%

20%

26%

19%

24%

23%

34%

30%

20%

26%

11%

14%

20%

17%

23%

23%

29%

24%

36%

44%

42%



K a m p a n j a
M o j a  S l o v e n i j a

Doseg kampanje

Učinek kampanje



Televizija

Facebook

Youtube

Časopis

slovenia.info

Radio

Instagram

Twitter

63%

35%

14%

10%

7%

6%

6%

1%

KA MPA NJ A  
MOJ A  SLOVENIJ A

Ali ste zasledili kampanjo 
Moja Slovenija?

Osnova: vsi | n=1486

Kje ste zasledili kampanjo? 

Osnova: vsi, ki so 

zasledili kampanjo | n=811

Ne | 45 % Da | 55 %
Več možnih odgovorov, 
zato vsota deležev lahko 
presega 100 %.

Kampanjo Moja Slovenija je zasledila dobra polovica vprašanih (55 %). Večina (63 %) je kampanjo zasledila na televiziji, 35 % na Facebooku, 14 %

na Youtube-u, 10 % v časopisu, 7 % na spletnem portalu www.slovenia.info, 6 % na radiu in prav tako 6 % na Instagramu.



U ČINEK KA MPA NJ E 
MOJ A  SLOVENIJ A

S katero od spodaj navedenih 
trditev se najbolj strinjate?

Osnova: vsi, ki so 

zasledili kampanjo | n=811

Kampanja me ni pritegnila.

17 %

Kampanja je še dodatno spodbudila 
mojo željo po odkrivanju Slovenije.

15 %

Spremljanje kampanje je v meni vzbudilo 
ponos, da živim v tako lepi deželi.

45 %

Ob spremljanju kampanje sem se 
zavedel, da Slovenijo slabo poznam in bi 
jo rad spoznal bolje. 

22 %

Kampanja Moja Slovenija je pri slabi polovici (45 %) vprašanih vzbudila ponos. Pri 22 % je kampanja vzbudila zavedanje po premajhnem poznavanju

Slovenije in pri 15 % je spodbudila željo po odkrivanju Slovenije. Kampanja ni pritegnila 17 % vprašanih.



R a z l o g i  z a  
n e d o p u s t o v a n j e

Zakaj ne na dopust



ZA KA J  NE NA  DOPU ST ?

Zakaj ne boste odšli na dopust?

Osnova: tisti, ki ne bodo šli na 

dopust | n=234

Več možnih odgovorov, 
zato vsota deležev lahko 
presega 100 %.

Nimam dovolj finančnih sredstev

Sredstva bom namesto za potovanje 
potrošil za druge dobrine

Čas bom namenil za druge aktivnosti

Skrbi me za varnost in zdravje na 
potovanjih

Nimam želje dopustovati

Zaradi zaprtja mej

Nimam posebnega razloga

Zdravstvene težave

34%

26%

24%

23%

14%

11%

7%

2%

Med tistimi, ki ne bodo dopustovali, so med poglavitnimi razlogi predvsem pomanjkanje finančnih sredstev (34 %), poraba sredstev za druge dobrine

(26 %) ter skrb za varnost in zdravje (23 %). Zaradi zaprtja mej približno desetina vprašanih (11 %) ne bo dopustovala.



Naročnik:
Slovenska turistična organizacija 
Dimičeva 13
1000 Ljubljana

Izvajalec:
Episcenter d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000 Ljubljana

http://www.episcenter.si/

