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Ljubljana, 29.7.2016 

  
                                                     

JANUAR-JUNIJ 2016 

PRIHODI IN PRENOČITVE 

 

V obdobju od januarja do junija 2016 je Slovenijo obiskalo 66,1 % tujih turistov, ki so opravili 

61,1 % turističnih prenočitev. 

 

RAST JANUAR-JUNIJ 2016/JANUAR-JUNIJ 2015 (%) 
 

PRIHODI TUJI PRIHODI OMAČI PRIHODI SKUPAJ 

+8,0 % +3,6 % +6,5 % 
 

 

PRENOČITVE TUJI PRENOČITVE DOMAČI PRENOČITVE SKUPAJ 

+6,8 % +1,2 % +4,6 % 
 
 

KLJUČNI TUJI TRGI1 RAST PRIHODOV RAST PRENOČITEV 

1. Italija +5,7 % +7,1 % 

2. Avstrija +4,2 % +2,2 % 

3. Nemčija +3,2 % +2,6 % 

4. Hrvaška +7,9 % +5,2 % 

5.  Nizozemska +0,4 % -3,1 % 

5. Združeno kraljestvo +11,6 % +7,8 % 

6. Ruska federacija -10,5 % -16,0 % 

7. Srbija +19,1 % +12,7 % 

8. Madžarska +19,1 % +28,9 % 

10. Češka republika +4,8 % +2,9 % 

 
 
 
 
  



Opombe: 

1. Ključni trgi so države, ki so imele v letu 2015 najvišji % prenočitev 

2. Največje rasti in padci veljajo za trge, ki so imeli v letu 2015 vsaj 10.000. prenočitev 

3. Vrednost izvoza potovanj, je zaradi razlike objav BS, zamaknjena za en mesec 
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TOP RASTI2 

PRENOČITEV 
 TOP PADCI2 

PRENOČITEV 
 

Izrael +47,2 % Norveška -22,7 % 

Madžarska +28,9 % Japonska -19,6 % 

Makedonija +26,3 % Ruska federacija -16,0 % 

Španija +25,2 % Finska -13,7 % 

Kitajska +23,4 % Estonija -10,5 % 

 

 
VRSTE OBČIN 

 
V obdobju med januarjem in junijem 2015 je v Sloveniji največ turistov prenočilo v zdraviliških 

in gorskih občinah, največja rast (+10,0 %) pa je bila zabeležena v mestnih občinah. 

 
 

DELEŽI IN RAST PRENOČITEV PO VRSTAH OBČIN,  

JANUAR-JUNIJ 2016 
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Opombe: 

1. Ključni trgi so države, ki so imele v letu 2015 najvišji % prenočitev 

2. Največje rasti in padci veljajo za trge, ki so imeli v letu 2015 vsaj 10.000. prenočitev 

3. Vrednost izvoza potovanj, je zaradi razlike objav BS, zamaknjena za en mesec 
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VRSTE NASTANITVENIH OBJEKTOV 

 

V hotelih, kot najbolj priljubljeni vrsti nastanitve, so turisti v prvih šestih mesecih leta ustvarili 

68 % vseh prenočitev, kar je 5,3 % več kot v enakem obdobju leta 2015. Sledili so kampi ter 

apartmajska in počitniška naselja.  

 

DELEŽI IN RAST PRENOČITEV PO VRSTAH NASTANITVENIH OBJEKTOV, 

JANUAR-JUNIJ 2016 

 

 
 

JUNIJ 2016 

PRIHODI IN PRENOČITVE 

 

V juniju 2016 je Slovenijo obiskalo 72,0 % tujih turistov, ki so opravili 66,5 % turističnih 

prenočitev. 

 

 

PRIHODI TUJI PRIHODI DOMAČI PRIHODI SKUPAJ 

+3,6 % -1,7 % +2,1 % 
 

PRENOČITVE TUJI PRENOČITVE DOMAČI PRENOČITVE SKUPAJ 

+2,6 % -2,8 % +0,7 % 
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Opombe: 

1. Ključni trgi so države, ki so imele v letu 2015 najvišji % prenočitev 

2. Največje rasti in padci veljajo za trge, ki so imeli v letu 2015 vsaj 10.000. prenočitev 

3. Vrednost izvoza potovanj, je zaradi razlike objav BS, zamaknjena za en mesec 
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KLJUČNI TUJI TRGI1 RAST PRIHODOV RAST PRENOČITEV 

1. Italija +22,5 % +20,4 % 

2. Avstrija -12,5 % -14,5 % 

3. Nemčija -10,6 % -16,7 % 

4. Hrvaška -9,4 % -11,0 % 

5. Nizozemska -2,2 % -5,4 % 

6. Združeno kraljestvo -1,7 % +1,4 % 

7. Ruska federacija -12,1 % -13,4 % 

8. Srbija +15,0 % +4,7 % 

9. Madžarska +21,3 % +20,2 % 

10. Češka republika +3,4 % +4,1 % 

 

TOP RASTI2  TOP PADCI2  

Španija +52,8 % Islandija -55,5 % 

Nova Zelandija +51,6 % Norveška -44,7 % 

Izrael +51,1 % Črna Gora -25,7 % 

Grčija +38,6 % Finska -20,2 % 

Združene države +36,0 % Nemčija -16,7 % 

 

Vir: SURS 

  



Opombe: 

1. Ključni trgi so države, ki so imele v letu 2015 najvišji % prenočitev 

2. Največje rasti in padci veljajo za trge, ki so imeli v letu 2015 vsaj 10.000. prenočitev 

3. Vrednost izvoza potovanj, je zaradi razlike objav BS, zamaknjena za en mesec 
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VREDNOST IZVOZA POTOVANJ3-PRILIVI SLOVENIJA 

 VREDNOST 

(MIO EUR) 

RAST 2016/2015 

(%) 

maj 2016 201.802 3,3 

januar-maj 2016 810.401 1,2 

Vir: Banka Slovenije 

 
 

DRUŽBENA OMREŽJA 

JANUAR-JUNIJ 

 

 
NAJBOLJ ODZIVNE VSEBINE OBJAVLJENE S STRANI STO 

 
Facebook  Postojnska jama (video), Piran, Predjamski grad, Bled, lepote Slovenije (video) 

Twitter  Planica, 25 let Sloveniie, Bled, objave v tujih medijih, lepote Slovenije (video) 
Instagram Bled, Planica, Piran, jezera 
LinkedIn  dogodki, sejmi, nove poslovne priložnosti 
Youtube  video oglasi iz digitalne kampanje, Postojnska jama, človeška ribica 

 
Vir: Crowdbooster 2015, FB insights 2015, YouTube 2015, SocialBakers 2016 

 

 

ŠTEVILO NOVIH 

SLEDILCEV/PRIJATELJEV NA 

KANALIH 

 

ŠTEVILO INTERAKCIJ 

(SEŠTEVEK VSEH 

KOMENTARJEV, VŠEČKOV, 

REAKCIJ, DELITEV OBJAV 

UPORABNIKIV) 

 2015 2016 
RAST 

(%) 
2015 2016 

RAST 

(%) 

Facebook 

www.slovenia.info/facebook 
11.478 94.169 720,4 156.560 251.877 60,9 

Twitter 

www.slovenia.info/twitter 
2.608 4.867 86,6 6.275 13.262 111,3 

Instagram 

www.slovenia.info/instagram 
1.515 7.816 415,9 x 118.037 x 

LinkedIn 

www.sloveia.info/inkedin 
1.231 1.158 -5,9 x 1.211 x 

YouTube 

www.slovenia.info/youtube 
156 361 131,4 

590.711 

(število 

video 

ogledov) 

2.948.451 

(število 

video 

ogledov) 

399,1 



Opombe: 

1. Ključni trgi so države, ki so imele v letu 2015 najvišji % prenočitev 

2. Največje rasti in padci veljajo za trge, ki so imeli v letu 2015 vsaj 10.000. prenočitev 

3. Vrednost izvoza potovanj, je zaradi razlike objav BS, zamaknjena za en mesec 

 

 

6 

Slovenska turistična organizacija povečuje svojo pojavnost na družbenih omrežjih. Na desetih omrežjih 
(Facebook, Instagram, Twitter in YouTube, Pinterest, Google+, LinkedIn, ruska platforma VKontakte, 
kitajski družbeni omrežji Weibo in WeChat) profilom STO sledi že več kot 400 tisoč ljudi. 

Na vseh omrežjih število sledilcev in odzivov raste iz meseca v mesec, kar pripisujemo premišljeni 
komunikaciji in predstavitvi slovenske turistične ponudbe s kakovostnimi, navdihujočimi fotografijami 
in videoposnetki.  

V zadnjem obdobju smo aktivnosti na družbenih omrežjih še okrepili. Z inovativno mednarodno 
digitalno kampanjo I feel Slovenia – Make new memories, ki bo na različnih kanalih in družbenih omrežjih 
potekala do novembra, uspešno povečujemo prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije in 
dežele različnih doživetij. Kampanja se je začela sredi aprila, do zdaj pa so privlačni video in slikovni 
oglasi dosegli več kot 23 milijonov ljudi in več kot 160 milijonov prikazov. Na Facebooku se je število 
sledilcev profila Feel Slovenia povečalo za 123 tisoč uporabnikov s ciljanih trgov.  

 

 

 
 

Viri: 

1. Statistični urad RS (29.7.2016). Prihodi in prenočitve turistov po državah, Slovenija, junij 2016-začasni podatki. Najdeno 29. 

julija 2016, na spletnem naslovu  http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6106&idp=24&headerbar=21  

2. Banka Slovenije. Potovanja (maj 2016). Najdeno julija 2016 na spletnem naslovu https://www.bsi.si/iskalniki/pregled-

financnih-podatkov-vsebina.asp?VsebinaId=823&MapaId=298  

3. STO-interni viri 
4. Vir: Crowdbooster 2015, FB insights 2015, YouTube 2015, SocialBakers 2016 
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