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Tuji turist, ki je poletni sezoni 2019 bival v hotelu ali kampu v Sloveniji, je
porabil povprečno 97 EUR dnevno.
Tuji turisti in njihova potrošnja, Slovenija, julij–avgust 2019

Več kot 70 % tujih turistov, ki so v poletni sezoni 2019 bivali v hotelih ali kampih, je prišlo k nam na
počitnice.
Tuji turisti v kampih so za nastanitev in druge izdatke v naši državi porabili na dan povprečno 58 EUR
na osebo, tuji turisti, nastanjeni v hotelih, pa 138 EUR.
Največ tujih turistov pride poleti v Slovenijo na počitnice
89 % tujih turistov, ki so prišli k nam julija ali avgusta 2019 in so bili nastanjeni v hotelih ali kampih, je
Slovenijo obiskalo iz zasebnih razlogov, 5 % iz poslovnih, 6 % pa je bilo tranzitnih gostov. Delež tujih
turistov, ki so prišli iz poslovnih razlogov, je bil ponovno največji v Ljubljani, vendar pa za polovico manjši kot
v obdobju april–maj 2019 (15 %).
Glavni razlog za prihod v Slovenijo, tako pri tistih tujih turistih, ki so bivali v hotelih, kot pri tistih, ki so bivali v
kampih, so bile počitnice (73 %). Kot drugi najpogostejši razlog za obisk Slovenije iz zasebnih razlogov so
tuji turisti, nastanjeni v hotelih, navedli obisk kulturnih in naravnih znamenitosti (8 %), medtem ko so tuji
turisti, nastanjeni v kampih, navedli rekreacijo (7 %).
Več kot tri četrtine tujih turistov si je nastanitev v Sloveniji uredilo brez posredovanja potovalnih
agencij
35 % tujih turistov, ki so obiskali Slovenijo in so bivali v hotelih ali kampih v obdobju julij–avgust 2019, se je
za rezervacijo nastanitve dogovorilo neposredno z nastanitvenim obratom, 31 % jih je za ta namen uporabilo
spletne rezervacijske sisteme, 12 % je rezervacijo opravilo prek potovalne agencije, za 4 % pa so rezervacijo
opravili drugi (šola, delodajalec, klub, sindikat …). Brez kakršne koli vnaprejšnje rezervacije nastanitve je v
Slovenijo prišlo 16 % tujih turistov; to so bili večinoma prebivalci evropskih držav. Turisti iz neevropskih držav
so se v največjem odstotku odločili za rezervacijo nastanitve (in potovanja) prek potovalnih agencij (več kot
40 %).
Tuji turisti, nastanjeni v hotelih, so si nastanitev rezervirali v največjem odstotku prek spletnega
rezervacijskega sistema (44 %), medtem ko so si turisti, nastanjeni v kampih, rezervacijo uredili neposredno
pri ponudniku nastanitve (46 %) ali so prišli v kamp brez vnaprejšnje rezervacije (43 %).
Največ tujih turistov pripotovalo v Slovenijo skupaj s partnerjem oz. z družino
Med tujimi turisti, ki so Slovenijo obiskali poleti, ter bili nastanjeni v hotelih ali kampih, je bilo največ takih, ki
so k nam prišli skupaj s partnerjem oz. zakoncem, 44 %; 31 % jih je prišlo skupaj z družino, 22 % s
sodelavci oz. poslovnimi partnerji, 11 % v družbi prijateljev, 9 % samih, 2 % pa skupaj z drugimi sorodniki.
Tuji turisti, nastanjeni v slovenskih hotelih, porabili še enkrat več kot tisti, ki so kampirali
Tuji turisti, ki so bili v juliju ali avgustu 2019 nastanjeni v hotelih ali kampih, so za nastanitev v Sloveniji, za
hrano in pijačo, prevoze po Sloveniji, prostočasne in druge dejavnosti ter nakupe porabili povprečno 97 EUR
na osebo na dan. Povprečno največ so porabili prebivalci neevropskih držav (153 EUR na osebo na dan).
Nemci, ki so v juliju in avgustu 2019 med tujimi turisti, ki so bivali v Sloveniji, ustvarili največ prenočitev (od
tega so jih 57 % ustvarili v kampih), pa so v povprečju porabili 64 EUR na osebo na dan. Tuji turisti, ki so bili
nastanjeni v hotelih, so porabili povprečno 138 EUR na osebo na dan, kar je več kot še enkrat toliko kot tuji
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turisti, nastanjeni v kampih, ki so porabili 58 EUR na dan. Poleg tega se je razlikovala tudi struktura njihovih
izdatkov: tuji turisti, nastanjeni v hotelih, so več kot polovico dnevnih izdatkov namenili za nastanitev,
medtem ko so tisti, nastanjeni v kampih, porabili za nastanitev le tretjino dnevnih izdatkov; ti so največji delež
dnevnih izdatkov namenili za nakup hrane in pijače (35 %).
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V hotelih in kampih nastanjeni tuji turisti po vrstah nastanitvenih obratov, prikazani po državah
prebivališča, Slovenija, julij–avgust 2019 – začasni podatki
Država prebivališča
– SKUPAJ

Avstrija Italija Nemčija

Druge evropske
države

Neevropske
države

Nastanitveni obrati –
SKUPAJ

881.116

58.577 97.998

142.617

460.728

121.196

Hoteli

569.016

40.144 81.027

57.414

280.795

109.635

Kampi

312.100

18.432 16.971

85.203

179.933

11.560

Vir: SURS

Povprečno koliko EUR na osebo na dan so porabili v hotelih in kampih nastanjeni tuji turisti,
prikazani po državah njihovega prebivališča, Slovenija, julij–avgust 2019 – začasni podatki
Država prebivališča
– SKUPAJ

Avstrija Italija Nemčija

Druge evropske
države

Neevropske
države

97

105

113

64

94

153

Hoteli

138

125

137

120

132

170

Kampi

58

78 M

53

47

61

89 M

Nastanitveni obrati –
SKUPAJ

M manj natančna ocena – previdna uporaba
Vir: SURS

Povprečno koliko EUR na osebo na dan so porabili v hotelih in kampih nastanjeni tuji turisti,
prikazani po vrstah turističnih občin, Slovenija, julij–avgust 2019 – začasni podatki
Vrste turističnih Zdraviliške
občin – SKUPAJ
občine

Gorske
občine

Obmorske
občine

Ljubljana

Mestne
in druge občine

97

91

74

119

150

103

Hoteli

138

112

129

154

158

122

Kampi

58

68

56

53

N

N

Nastanitveni obrati –
SKUPAJ

N za objavo premalo natančna ocena
Vir: SURS

V hotelih in kampih nastanjeni tuji turisti po značilnostih prihoda v Slovenijo, prikazani po vrstah
nastanitve, Slovenija, julij–avgust 2019 – začasni podatki1)
Nastanitveni obrati
– SKUPAJ
Tuji turisti – SKUPAJ

Hoteli

881.116 569.016

Kampi
32.100

Glavni razlog za prihod
Zasebni razlogi

788.098 481.108 306.990

… počitnice, sprostitev

639.668 381.801 257.867

… rekreacija

34.596

13.912

20.685

… ogled naravnih in kulturnih znamenitosti

58.124

47.732

10.392

… drugi zasebni razlogi

55.710

37.663

18.046
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Poslovni razlogi

40.424

39.882

N

Tranzit in drugi razlogi

52.594

48.026

4.568

75.748

55.357

20.391

Potovalna družba
Potoval sam
Z zakoncem oz. partnerjem

390.808 252.467 138.341

Z družino z otroki

275.489 168.689 106.800

Z drugimi sorodniki
S prijatelji
S sodelavci oz. posl. partnerji

16.702

13.479

N

100.401

57.766

42.636

21.967

21.258

N

Organizacija potovanja
Neposredna rezervacija v nastanitvenem obratu

311.234 166.591 144.643

S pomočjo spletnega rezervacijskega sistema

276.608 250.612

Brez vnaprejšnje rezervacije

147.599

Potovalna agencija

107.947 107.325

Drugi organizatorji (delodajalec, šola, klub, sindikat …)

37.728

25.996

13.698 133.901

30.790

N
N

1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
N za objavo premalo natančna ocena
Vir: SURS
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