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Tuji turist v Sloveniji, nastanjen v hotelu, je v obdobju september–oktober 2019
porabil povprečno 157 EUR dnevno
Tuji turisti in njihova potrošnja, Slovenija, september–oktober 2019

Tuji  turisti  v  Sloveniji,  nastanjeni  v  hotelih,  so  v  obdobju  september–oktober  2019  porabili  na  dan
povprečno 157 EUR na osebo. Največ jih je kot glavni razlog za prihod v Slovenijo navedlo počitnice
oz. sprostitev, rezervacijo nastanitve pa jih je največ organiziralo prek potovalnih agencij. 

Največ tujih turistov je Slovenijo obiskalo iz zasebnih razlogov
Med tujimi turisti, ki so obiskali Slovenijo v septembru ali oktobru 2019 in so med tem bivali v hotelih, je bilo
78 % takih,  ki  so prišli  k  nam iz  zasebnih razlogov,  19 % takih,  ki  so prišli  iz  poslovnih razlogov,  preostali
(4  %)  pa  so  bili  tranzitni  gosti.  Med  prvimi  je  bilo  največ  takih,  ki  so  kot  svoj  glavni  razlog  za  prihod  v
Slovenijo navedli  počitnice in sprostitev (več kot 70 %); bistveno manj je bilo takih, ki  so obiskali  Slovenijo
zaradi ogleda naravnih in kulturnih znamenitosti (nekaj več kot 10 %) ali zaradi rekreacijskih dejavnosti (manj
kot 5 %). Delež tistih tujih turistov, ki so Slovenijo obiskali iz poslovnih razlogov, je bil spet višji kot v prejšnjih
dveh mesecih (takrat je znašal 19 %). Najvišji je bil ponovno v Ljubljani (38 %).

Več kot 30 % tujih turistov si je nastanitev v Sloveniji uredilo prek potovalne agencije
Med  tujimi  turisti,  ki  so  obiskali  Slovenijo  v  obdobju  september–oktober  2019,  je  bilo  31  %  takih,  ki  so  si
rezervacijo  nastanitve  uredili  prek  potovalne  agencije.  25  %  je  to  uredilo  prek  spletnih  rezervacijskih
sistemov, približno 25 % je to opravilo neposredno pri ponudniku nastanitve. Nastanitev za 17 % tujih turistov
so  uredili  drugi  organizatorji  (organizator  dogodka,  šola,  klub,  sindikat),  nekaj  tujih  turistov  (2  %)  pa  je  v
Slovenijo prispelo brez kakršnekoli vnaprejšnje rezervacije.
V posameznih vrstah turističnih občin je bil način organizacije nastanitve tujih turistov precej podoben kot v
celotni  Sloveniji.  V  občini  Ljubljana  ter  zdraviliških  in  gorskih  občinah  je  bil  največji  delež  nastanitev  tujih
turistov organiziran prek potovalnih agencij (v prvi je znašal 40 %, v drugih 42 %, v tretjih 32 %). V obmorskih
občinah  se  je  največ  tujih  turistov  odločilo  za  neposredno  rezervacijo  v  nastanitvenem  objektu  (30  %),  v
mestnih in drugih občinah pa za rezervacijo prek spletnih rezervacijskih sistemov (27 %).

Skoraj polovica tujih turistov je v Slovenijo pripotovala skupaj s partnerjem
Največ tujih turistov, ki so Slovenijo obiskali v septembru ali oktobru 2019 in so bili nastanjeni v hotelih, je k
nam pripotovalo  z  zakoncem oz.  partnerjem,  48 %,  20 % jih  je  pripotovalo  samih,  11 % s  prijatelji,  9  % v
okviru  družine  z  otroki,  8  %  v  družbi  sodelavcev  oz.  poslovnih  partnerjev,  3  %  pa  v  družbi  z  drugimi
sorodniki.

Med tujimi turisti največ turistov iz Italije, Avstrije in Nemčije
Med vsemi  turisti,  ki  so  v  obdobju  september–oktober  2019  potovali  po  Sloveniji  in  bivali  v  hotelih,  je  bilo
79  %  tujih  turistov.  Med  njimi  so  bili  najštevilčnejši  turisti  iz  Italije,  Avstrije  in  Nemčije.  Turisti  iz  Italije  so
Slovenijo v 87 % obiskali iz zasebnih razlogov, med temi pa skoraj štiri petine zaradi počitnic oz. sprostitve.
Podobno je veljalo za turiste iz Avstrije in Nemčije:  prvi so obiskali Slovenijo iz zasebnih razlogov v 82 %,
drugi  pa  v  76  %.  Tudi  ti  so  prišli  k  nam  predvsem  preživljat  počitnice  oz.  zaradi  sprostitve.  Iz  poslovnih
razlogov pa so prišli v Slovenijo v večjem odstotku turisti iz Nemčije (16 %) in Avstrije (prav tako 16 %).

Ocenjeni povprečni dnevni izdatki tujih turistov najvišji v Ljubljani
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Tuji  turisti  v  Sloveniji  so  v  obdobju  september–oktober  2019  porabili  na  dan  za  svojo  nastanitev,  hrano  in
pijačo,  prevoze  po  Sloveniji,  prostočasne  dejavnosti  in  druge  nakupe  ter  storitve  povprečno  157  EUR  na
osebo.  Med  turisti,  nastanjenimi  v  občini  Ljubljana,  je  bil  ta  znesek  najvišji  (okoli  196  EUR),  v  mestnih  in
drugih občinah pa najnižji (129 EUR).
Povprečni  dnevni  izdatki  turistov iz  neevropskih držav (znašali  so okoli  181 EUR na osebo)  so bili  višji  od
povprečnih  dnevnih  izdatkov  turistov  iz  evropskih  držav.  Turisti  iz  Italije  so  porabili  na  dan  povprečno
167 EUR, turisti iz Avstrije 130 EUR in turisti iz Nemčije 120 EUR na osebo, turisti iz drugih evropskih držav
so porabili dnevno 151 EUR na osebo.
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Povprečno koliko EUR na dan so porabili v hotelih nastanjeni tuji turisti, prikazani po državi
njihovega prebivališča, Slovenija, september–oktober 2019 – začasni podatki

Država prebivališča 
– SKUPAJ Avstrija Italija Nemčija Druge evropske 

države
Neevropske 

države

Tuji turisti – SKUPAJ 157 130 167 120 151 181

Vir: SURS

Povprečno koliko EUR na dan so porabili v hotelih nastanjeni tuji turisti, prikazani po vrstah
turističnih občin, Slovenija, september–oktober 2019 – začasni podatki

Vrste turističnih 
občin – SKUPAJ

Zdraviliške 
občine

Gorske 
občine

Obmorske 
občine Ljubljana Mestne 

in druge občine

Tuji turisti – SKUPAJ 157 184 130 148 196 129

Vir: SURS

Tuji turisti, nastanjeni v hotelih, po značilnostih prihoda v Slovenijo in po državi prebivališča,
Slovenija, september–oktober 2019 – začasni podatki1)

Država prebivališča 
– SKUPAJ Avstrija Italija Nemčija Druge evropske 

države
Neevropske 

države

Tuji turisti – SKUPAJ 455.911 50.903 51.464 48.871 170.452 134.222

Glavni razlog za prihod

Zasebni razlogi 353.805 41.522 44.995 37.265 117.892 112.130

… počitnice, sprostitev 251.256 34.126 35.201 24.341 82.138 75.449

… rekreacija 16.236 N 2.929 N 6.243 N

… ogled naravnih in
kulturnih znamenitosti

38.859 N N 6.728 8.999 19.177

… drugi zasebni razlogi 47.455 3.723 5.254 N 20.512 16.232

Poslovni razlogi 86.229 7.904 5.540 7.974 44.040 20.772

Tranzit in drugi razlogi 15.877 N N N 8.520 N

Potovalna družba

Potoval sam 93.081 9.390 8.854 12.856 32.728 29.254

Z zakoncem oz.
partnerjem

219.828 28.241 32.502 25.435 72.606 61.045

Z družino z otroki 41.856 5.653 3.192 N 18.164 N

Z drugimi sorodniki 15.106 N N N N N

S prijatelji 50.924 3.909 4.927 4.172 19.802 18.114

S sodelavci oz. posl.
partnerji

35.115 N N N 23.515 N

Organizacija potovanja

Neposredna rezervacija v
nastanitvenem obratu

113.601 23.735 21.549 13.204 39.455 15.658

S pomočjo spletnega
rezervacijskega sistema

114.780 11.361 17.561 13.133 45.791 26.933
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Brez vnaprejšnje
rezervacije

10.119 N 3.036 N N .

Potovalna agencija 140.921 8.059 5.465 13.596 35.753 78.048

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

76.491 6.641 3.854 7.491 44.922 N

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

Tuji turisti, nastanjeni v hotelih, po značilnostih prihoda v Slovenijo in po vrstah turističnih občin,
Slovenija, september–oktober 2019 – začasni podatki1)

Vrste turističnih 
občin – SKUPAJ

Zdraviliške 
občine

Gorske 
občine

Obmorske 
občine Ljubljana Mestne 

in druge občine

Tuji turisti – SKUPAJ 455.911 53.133 107.800 74.640 114.879 105.458

Glavni razlog za prihod

Zasebni razlogi 353.805 46.083 98.599 62.749 65.789 80.584

… počitnice, sprostitev 251.256 30.575 69.488 50.722 48.340 52.130

… rekreacija 16.236 . 6.886 4.125 N N

… ogled naravnih in
kulturnih znamenitosti

38.859 N 17.899 N 8.428 8.672

… drugi zasebni razlogi 47.455 15.035 4.326 N 7.749 15.828

Poslovni razlogi 86.229 N 7.925 11.345 44.121 18.004

Tranzit in drugi razlogi 15.877 N N N 4.969 6.869

Potovalna družba

Potoval sam 93.081 5.834 20.696 15.128 31.398 20.026

Z zakoncem oz.
partnerjem

219.828 33.103 61.017 40.494 41.033 44.180

Z družino z otroki 41.856 N 16.195 5.795 6.361 N

Z drugimi sorodniki 15.106 N N N N N

S prijatelji 50.924 N N 6.394 14.558 22.143

S sodelavci oz. posl.
partnerji

35.115 N N 5.344 17.027 10.370

Organizacija potovanja

Neposredna rezervacija
v nastanitvenem obratu

113.601 16.149 33.248 22.281 16.246 25.676

S pomočjo spletnega
rezervacijskega sistema

114.780 8.454 33.459 21.726 22.234 28.908

Brez vnaprejšnje
rezervacije

10.119 N N N N 5.593

Potovalna agencija 140.921 22.187 34.414 14.447 46.462 23.412

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

76.491 N 6.589 14.680 28.820 21.869

Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=8722, natisnjeno 17. 3. 2020. 4/5



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

Avtor/-ji: Edita Rozina

Naslednja objava: 9. 6. 2020

Statistični urad Republike Slovenije
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
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