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1. Pokljuški gozd: Slovenija je ZELENA dežela. Po gozdnatosti smo, s 
65 % gozdnih površin, na tretjem mestu v EU, takoj za Švedsko in Finsko. 
(VIR: Zavod za gozdove Slovenije, 2016)

2. Zelena Ljubljana: Ljubljana v letu 2016 nosi prestižni naziv 
ZELENA prestolnica Evrope. Ljubljana je edinstvena, majhna po 
površini, a velika po gostoljubnosti in kakovosti življenja. 
(VIR: Ljubljana.Zate, 2016)
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3. Zimska idila-smučanje: Slovenija je AKTIVNA. Izvajati je mogoče 
številne športne aktivnosti v različnih letnih časih (pohodništvo, 
kolesarjenje, smučanje,...) 
(Vir: STO 2016)

4. Izvir mineralne vode: Slovenija je ZDRAVA. Zdrave vode so 
tematika, ki jih bo Slovenska turistična organizacija intenzivno 
izpostavljala v letih 2016 in 2017. Poleg številnih rek in jezer, se 
Slovenija lahko pohvali z naravnimi zdravilišči ter čisto pitno vodo.
(VIR: STO, 2016)

Uvod
Slovenski turizem v številkah je publikacija, ki jo letno izdaja 
Slovenska turistična organizacija.

Publikacija je bila prvič izdana leta 2002. Temeljni vir 
publikacije so statistični podatki o turističnem prometu, ki 
jih pridobiva in objavlja Statistični urad Republike Slovenije.

Slovenski turizem v letu 2015
Turizem je v letu 2015 skupno zaposloval 13,0 % vseh 
zaposlenih, ustvaril 8 % celotne vrednosti slovenskega 
izvoza in k BDP prispeval 13 % .

Skupno je bilo prvič zabeleženih več kot 10 milijonov 
turističnih prenočitev, od tega prvič več kot 6 milijonov 
v hotelih .

Tuji turisti so ustvarili 12,3 % več prihodov in 8,6 % več 
turističnih prenočitev kot leta 2014. Spodbudno je naraslo 
tudi število prenočitev domačih turistov, in sicer za 6,5 %.

Ključni trgi, glede na število prenočitev turistov pri nas, 
so bili: Italija, Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Nizozemska, 
Združeno kraljestvo, Ruska federacija, Srbija, Madžarska 
in Češka republika, ki so skupaj ustvarili 42,0 % turističnih 

prenočitev oziroma 65,7 % prenočitev med tujimi. Med top 
10 trgi je najbolj naraslo število prenočitev iz Združenega 
kraljestva (+18,6 %) in iz Češke republike (+12,8 %). Padec 
turističnih prenočitev je bilo zaznati le med ruskimi turisti 
(-29,4 %).

Precej so narasle tudi prenočitve turistov iz oddaljenih 
trgov, čeprav stopnja rasti ni tako visoka kot pretekla leta. 
Prenočitve kitajskih gostov so se tako na primer povečale za 
49,7 %, korejskih za 46,7 % ter ameriških za 13,4 %. Upadlo je 
število prenočitev japonskih gostov, in sicer za 7,6 %.

Kraji z največ prenočitvami so bili ponovno Piran, Ljubljana 
in Bled, v razvrstitvi prenočitev po vrstah občin, pa so zopet 
prevladale zdraviliške občine. Število turističnih prenočitev 
v le-teh, je tokrat naraslo za 1,2 %. V najbolj priljubljeni 
turistični nastanitvi, hotelih, je prenočilo 6,2 milijona gostov, 
kar je največ do sedaj in se je glede na leto 2014 povečalo za 
5,6 %. Za razliko od leta 2014, se je povečalo tudi število 
turističnih prenočitev v kampih (+10,3 %).

Vir: SURS, 2016; WTTC, 2016

Vir: SURS, 2016 

3,7 mio domačih
6,6 mio tujih

10,3 mio 
prenočitev

Povprečna doba 
bivanja 

2,6
dni

2,707 mio 
tujih turistov

2,063 mio 
prebivalcev

Število ležišč

126 .809

FOTO: Jošt Gantar FOTO: Nea Culpa
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Osnovni podatki o Sloveniji 2015
Površina 20.273 km2

Dolžina obale 46,6 km

Število prebivalcev 2.062.874 prebivalcev

Glavno mesto Ljubljana

Število prebivalcev glavnega mesta 278.789 prebivalcev

Valuta Evro

Sosednje države Italija, Avstrija, Hrvaška. Madžarska

Oblika vladavine Parlamentarna republika

Uradni jeziki slovenščina, italijanščina, madžarščina

Religija 58%  rimskokatoliška (popis prebivalstva 2002)

Prazniki, ki so tudi dela prosti dnevi 1. januar, 8. februar, 27. april, 1. in 2. maj, 25. junij, 15. avgust, 31. oktober, 1. november, 
25. december, 26. december

Najvišji vrh Triglav, 2864 m

Najdalša urejena kraška jama Postojnska jama, 24 km

Največje naravno jezero Cerkniško jezero (presihajoče), 26 km2

Največje zavarovano območje narave Triglavski narodni park, 83.982 ha

Najdaljša reka Sava, 221 km

Povprečna mesečna bruto plača 1555,9 EUR

BDP (tekoče cene) 38.543 mio EUR

BDP na prebivalca 18.680 eur

Mednarodna letališča Aerodrom Ljubljana-Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Aerodrom Portorož, Aerodrom 
Maribor-Letališče Edvarda Rusjana Maribor

Turistične znamenitosti pod UNESCO 
dediščino

Škocjanske jame, Prazgodovinska kolišča okoli Alp-Ljubljansko barje, 
Dediščina živega srebra-Idrija.

Slovenske EDEN destinacije Dolina Soče (2008), Solčavsko (2009), Reka Kolpa (2010), Idrija (2011), Laško (2013), 
Brda (2015)

Dejstva in številke slovenskega turizma 2015

Število prihodov turistov 3.927.530

Število prenočitev turistov 10.341.699

Povečanje števila turističnih prenočitev 2015/2014 7,8

Delež prenočitev tujih turistov 64,0

Indeks konkurenčnosti v turizmu 39. mesto/141 držav

Indeks globalne varnosti (Global Peace Index) 15. mesto/162 držav =>zelo visoka stopnja miru, 10. mesto/163 držav 
(junij 2016)

Indeks vpliva terorizma Delitev zadnjega 124. mesta => države brez zaznanega vpliva terorizma

Vir: SURS, 2016; Vlada RS (b.l.); Postojnska jama (b.l.); portal Slovenia.info (b.l.)

Vir: WTTC, 2016

Vir: SURS, 2016; Global Peace Index, 2015; Global Terrorism Index, 2015, WEF, 2015
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Prihodi mednarodnih turistov v svetovne regije 2015

Rast prihodov mednarodnih turistov - Evropa in Slovenija

Prihodi tujih turistov v Slovenijo-
indeksi z osnovo v letu 1995

 Evropa (609,1 mio, 51,4 %)
 Azija in Pacifik (277 mio, 23 %)
 Severna, Srednja in Južna Amerika (190,7 mio, 16,1 %)
 Afrika (53,1 mio, 4,5 %)
 Bližnji vzhod (54,1 mio, 4,6 %)

Slovenija Europa Severna
Evropa

Zahodna
Evropa

Osrednja/
Vzhodna
Evropa

Južna/
Mediteranska

Evropa

Evropska 
Unija (EU)

2014/2013 (%) 6,7 2,4 5,3 2,2 -6,0 6,9 4,9

2015*/2014 (%) 12,3 5,0 6,3 3,7 6,4 4,8 5,3

15

10
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 2014/2013  2015*/2014

Leto Slovenija Svet Evropa Leto Slovenija Svet Evropa
1995 100 100 100 2005 212 149 154
1996 114 105 106 2006 221 147 162
1997 133 112 111 2007 239 152 173
1998 133 116 114 2008 267 157 176
1999 121 118 119 2009 249 152 169
2000 149 126 128 2010 255 161 180
2001 166 125 128 2011 278 171 189
2002 178 129 132 2012 294 178 198
2003 188 129 131 2013 309 186 206
2004 205 135 145 2014 329 190 215

2015 370 200 225

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

350

300

250
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Vir: UNWTO-Turistični barmoeter, januar 2016, *podatki 2015 za Evropo so vezani na klasifikacijo IMF

Vir: SURS, 2016; UNWTO Turistični barometer, januar 2016, *podatki 2015 za Evropo so vezani na klasifikacijo IMF

Vir: SURS, 2016; UNWTO-Turistični barometer; UNWTO-Tourism Highlights 2015

 Slovenija   Svet   Evropa

Pričakovana rast za Slovenijo v 2016:  
+4 % prihodi

+3 % prenočitve
+ 3 % prilivi z naslova potovanj
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Prihodi in prenočitve turistov 2014, 2015

 Skupaj
 Domači
 Tuji

Rast prihodov in prenočitev turistov 2015/2014 in 2014/2013
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11,5
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Vir: SURS, 2016

 

Prihodi

2014/2013 (%) 2014/2013 (%)2015/2014 (%) 2015/2014 (%)

Prenočitve

Število prihodov turistov

2014 20142015 2015

Število prenočitev turistov

3.524.020
1.113.196
2.410.824

 Skupaj
 Domači
 Tuji

3.927.530
1.220.749
2.706.781

9.590.642
3.500.233
6.090.409

10.341.699
3.727.256
6.614.443

Vir: SURS, 2016

Število prenočitev je v letu 2015 
prvič preseglo 10 milijonov!
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5. Gora Triglav: Najvišji slovenski vrh, visok 2864m, se nahaja v 
osrčju Julijskih Alp.
(VIR: Slovenia.info, 2016)

6. Frtalja Gredič: Tema evropskega razpisa EDEN 2015 je bila »Turizem, 
lokalna kulinarika in gastronomija«. Zmago je prinesla Goriškim Brdom, ki 
veljajo za izrazito kulinarično in gastronomsko destinacijo pri nas.
(VIR: Slovenia.info, 2016)

FOTO: Matevž Lenarčič FOTO: A. Fevžer
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Država/regija Število 
prihodov

Stopnja rasti 
2015/2014 (%)

Število 
prenočitev

Stopnja rasti 
2015/2014 (%)

Avstrija 282.674 6,3 774.562 2,7
Belgija 55.924 10,2 170.796 1,7
Bolgarija 30.064 6 45.350 6,8
Bosna in Hercegovina 37.799 12,6 85.349 9,9
Ciper 846 -21,9 2.204 -26,1
Češka Republika 78.461 11,6 196.316 12,8
Črna gora 9.513 16,3 20.916 17,9
Danska 14898 1,3 45.223 2,2
Estonija 3.454 25,1 10.089 48,0
Finska 15.668 9,7 41.228 9,7
Francija 83.454 11,1 175.776 9,8
Grčija 7.570 -14,3 14.993 -8,0
Hrvaška 136.488 13,5 319.585 12,5
Irska 11.209 38,8 30.478 40,4
Islandija 2.209 22,8 7.068 30,6
Italija 484.394 9,3 1.053.626 9,4
Latvija 4.454 17,8 9.915 8,5
Litva 4.938 45,9 12.544 63,4
Luksemburg 1.807 1,2 4.038 -0,2
Madžarska 84.543 13,8 213.551 11,8
Makedonija 14.659 10,5 30.667 10,2
Malta 4.836 47,6 22.078 55,4
Nemčija 282.250 12,6 762.135 9,5
Nizozemska 84.923 8,7 302.952 4,2
Norveška 9.568 29,9, 24.248 35,1
Poljska 63.009 13,2 140.146 14,1
Portugalska 8.279 2,57 16.248 5,2
Romunija 31.026 20,6 63.000 21,5
Ruska federacija 44.449 -20,8 224.986 -29,4
Slovaška 29.116 15,1 70.772 14,2
Srbija 86.911 6,5 220.614 7,3
Španija 37.535 20,8 78.611 19,9
Švedska 19.566 16,1 45.172 10,7
Švica 43.300 14,1 91.314 11,8
Turčija 16.156 12,2 31.922 9,2
Ukrajina 22.839 3,2 66.418 -3,5
Združeno kraljestvo 93.937 24,3 279.755 18,0
Druge evropske države 19.086 5,8 49.761 0,9
Evropa 2 .261 .812 10,3 5 .754 .406 6,9
Južna Afrika 2.305 28,5 4.551 24,9
Druge afriške države 4.247 14,9 13.714 106,1
Afrika 6 .552 19,4 18 .265 10,2
Avstralija 27.322 16,6 51.713 18,2
Nova Zelandija 4.926 34,7 10.347 39,3
Druge države Oceanije 273 -43,4 497 -60,4
Izrael 54.702 33,2 184.359 32,9
Japonska 37.218 -8,9 55.785 -7,6
Kitajska 37.796 56,7 54.640 49,7
Koreja (republika) 92.421 49,1 99.856 46,7
Druge azijske države 70.585 11 138.436 13,2
Azija in Oceanija 325 .243 26,9 595 .633 24,5
Brazilija 10.711 12,6 20.927 108,3
Druje države J. in Sr. Amerike 12.640 57,3 27.108 135,8
Kanada 15.453 16,5 32.850 115,5
Združene države Amerike (ZDA) 74.334 14,1 165.198 113,4
Druge države S. Amerike 36 56,5 56 136,6
Severna, Srednja in Južna Amerika 113 .174 17,9 246 .139 15,3
Skupaj svet 2 .706 .781 12,3 6 .614 .443 8,6

Prihodi in prenočitve tujih turistov po državah izvora in regijah 2015

Vir: SURS, 2015
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Prihodi tujih turistov, deleži ter rasti glede na regijo izvora 2015

 Evropa (2.261.812; +10,3)
 Severna, Srednja in Južna Amerika (2.261.812; +17,9)
 Afrika (6.552 +19,4)
 Azija in Oceanija (325.243, +26,9)

 Rast nad 20% in več
 Rast med 10% in 20%
 Rast do 10%
 Negativna rast

Rast prenočitev turistov iz evropskih držav v Sloveniji 2015/2014

10 držav z največjim številom prenočitev 2015

Vir: SURS, 2016

Vir: SURS, 2016

Vir: SURS, 2016

Država Št. 
prenočitev 

turistov

Rast 
2015/2014 

(%)

Delež 
med tujimi 

prenočitvami (%) 

Italija 484.394 9,3 15,9

Avstrija 282.674 6,3 11,7

Nemčija 282.250 12,6 11,5

Hrvaška 136.488 13,5 4,8

Nizozemska 84.923 8,7 4,6

Italija

Avstrija

Nemčija

Hrvaška

Nizozemska

Združeno kraljestvo

Ruska federacija

Srbija

Madžarska

Češka

0 5 10 15 20

Delež med tujimi prenočitvami (%)

Država Št. 
prenočitev 

turistov

Rast 
2015/2014

(%)

Delež 
med tujimi 

prenočitvami (%) 

Združeno kraljestvo 93.937 24,3 4,2

Ruska federacija 44.449 -20,8 3,4

Srbija 86.911 6,5 3,3

Madžarska 84.543 13,8 3,2

Češka republika 78.461 11,6 3,0

V Slovenijo je, v letu 2015, 
68,9 % turistov prišlo iz tujine.

D
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Evropa:
46,6 %

Severna, Srednja
in Južna Amerika: 46,6 %

Afrika: 0,1 % Azija in Oceanija: 6,7 %
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Število prenočitev domačih turistov po mesecih 2008, 
2014 in 2015  

Število prenočitev tujih turistov po mesecih 2008, 2014 in 2015

Domači turisti

Tuji turisti

Vir: SURS, 2016

Vir: SURS, 2016

Vir: SURS, 2016
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Prenočitve turistov po statističnih regijah 2015

 2015   2014   2008

 2015   2014   2008

Obalno- 
kraška

Goriška
Primorsko-
notranjska

Jugovzhodna

Zasavska

Posavska

Regija Št. prenočitev turistov Delež (%)
Obalno-kraška 2.268.507 21,9
Gorenjska 1.984.869 19,2
Savinjska 1.372.310 13,3
Osrednjeslovenska 1.332.896 12,9
Pomurska 920.805 8,9
Goriška 683.289 6,3
Posavska 649.912 6,6
Podravska 544.125 5,3
Jugovzhodna 379.545 3,7
Koroška 112.647 1,1
Primorsko-notranjska 85.916 0,8
Zasavska 6.878 0,1
Skupaj 9.590.642 100,0

Regije po stopnji rasti Rast 2015/2014 (%)
Goriška 18,3
Primorsko-notranjska 17,7
Osrednjeslovenska 14,3
Gorenjska 14,0
Podravska 8,8
Koroška 8,5
Jugovzhodna 6,9
Obalno-kraška 4,6
Posavska 3,9
Savinjska 1,0
Pomurska 0,9
Zasavska -19,7

Gorenjska Koroška

Osrednje- 
slovenska

Savinjska

Podravska

Pomurska

Slovenija je najbolj obiskana v poletnih mesecih 
(julij in avgust)!
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Prenočitve turistov po vrstah občin 2015

Število prenočitev turistov po vrstah občin 2008-2015

Domači Delež (%) Tuji Delež (%)
Zdraviliške občine 1.710.438 45,9 1.325.216 20,0
Gorske občine 673.161 18,1 1.881.198 28,4
Obmorske občine 930.772 25 1.232.331 18,6
Ljubljana 50.012 1,3 1.136.179 17,2
Mestne občine 120.436 3,2 581.274 8,8
Druge občine 242.437 6,5 458.245 6,9
Skupaj 3.727.256 100,0 6.614.443 100,0

Zdraviliške občine

Gorske občine

Obmorske občine

Ljubljana

Mestne občine

Druge občine

3,500,000

3,000,000

2,500.000

2,000.000

1,500.000

1.000.000

500.000

0

Prvih 15 občin po številu tujih prenočitev 2015

Mesto Občina 
Število prenočitev 

tujih turistov
Delež prenočitev tujih turistov glede 

na skupno število prenočitev (%)
Rast tujih prenočitev

 2015/2014 (%)

1. Ljubljana 1.136.179 17,2 16,3
2. Piran 918.169 13,9 3,9
3. Bled 688.067 10,4 12,8
4. Kranjska Gora 324.650 4,9 5,4
5. Brežice 310.803 4,9 4,5
6. Bohinj 243.581 3,7 19,8
7. Maribor 243.419 3,7 19,0
8. Moravske Toplice 218.756 3,3 0,3
9. Rogaška Slatina 183.995 2,8 -13,5
10. Bovec 163.318 2,5 19,7
11. Nova Gorica 151.345 2,3 5,1
12. Izola 135.298 2,0 1,3
13. Radovljica 129.059 2,0 19,6
14. Podčetrtek 117.980 1,8 -3,3
15. Laško 108.201 1,6 10,9

Skupaj 6.614.443 100,0 8,6

Vir: SURS, 2016

Vir: SURS, 2016

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Največ prenočitev v 
zdraviliških občinah!

Domači turisti so v 
letu 2015 najpogosteje 

prenočevali v 
zdraviliških občinah, 
tuji turisti pa v gorskih 

občinah.
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Država/regija Št. prenočitev Zdraviliške o. Gorske o. Obmorske o. Ljubljana Mestne o. Druge o.
Avstrija 774.562 42,3 10,6 34,0 5,4 4,1 3,6
Belgija 170.796 14,1 41,4 20,7 13,9 3,7 6,1
Bolgarija 45.350 10,9 14,2 6,2 34,9 12,5 21,4
Bosna in Hercegovina 85.349 22,0 20,9 10,7 20,2 13,1 13,2
Ciper 2.204 8,8 11,8 8,5 53,0 13,6 4,4
Češka Republika 196.316 15,1 45,9 19,5 7,1 5,9 6,5
Črna gora 20.916 21,4 19,0 5,6 30,5 14,8 8,7
Danska 45.223 24,0 30,0 15,7 21,7 4,4 4,1
Estonija 10.089 23,0 14,8 13,2 23,5 20,8 4,6
Finska 41.228 3,6 24,5 13,1 47,3 6,6 5,0
Francija 175.776 7,6 29,8 14,1 28,4 7,8 12,3
Grčija 14.993 7,2 8,9 5,4 49,4 12,9 16,2
Hrvaška 319.585 31,1 34,8 4,3 11,9 10,8 7,2
Irska 30.478 9,0 51,6 6,3 24,3 6,3 2,5
iIslandija 7.068 3,9 12,3 23,3 50,9 6,5 3,1
Italija 1.053.626 22,3 17,4 25,4 11,3 14,7 8,9
Latvija 9.915 13,8 30,8 8,8 20,9 9,4 16,2
Litva 12.544 11,9 29,4 10,0 26,8 11,9 10,1
Luksemburg 4.038 8,4 37,7 17,5 21,6 5,6 9,2
Madžarska 213.551 10,3 39,5 25,1 9,2 9,5 6,5
Makedonija 30.667 16,3 12,9 9,2 31,8 16,2 13,5
Malta 22.078 7,8 72,1 1,4 15,2 1,3 2,2
Nemčija 762.135 14,6 38,4 22,7 11,0 6,8 6,5
Nizozemska 302.952 27,4 41,8 7,3 9,9 4,5 9,1
Norveška 24.248 4,5 23,6 18,9 38,9 9,8 4,3
Poljska 140.146 14,8 28,7 19,8 12,8 14,7 9,1
Portugalska 16.248 9,2 12,0 8,2 54,9 10,6 5,1
Romunija 63.000 11,7 15,4 11,9 24,7 20,6 15,7
Ruska federacija 224.986 40,9 11,2 29,8 9,9 6,3 1,9
Slovaška 70.772 7,5 29,8 36,0 12,2 8,3 6,3
Srbija 220.614 24,6 21,0 15,1 17,9 13,6 7,9
Španija 78.611 4,5 25,1 8,3 46,2 8,2 7,7
Švedska 45.172 9,5 22,8 27,3 25,2 10,3 5,0
Švica 91.314 8,6 25,6 25,7 23,1 7,3 9,7
Turčija 31.922 6,4 24,0 6,7 39,4 9,8 13,8
Ukrajina 66.418 30,3 11,1 25,8 11,9 11,9 8,9
Združeno kraljestvo 279.755 3,6 55,2 7,8 26,2 3,7 3,4
Druge evropske države 49.761 25,4 15,3 14,8 20,2 16,9 7,5
Evropa 5.754.406 21,6 27,3 20,6 14,3 8,9 7,2
Južna Afrika 4.551 2,0 26,1 13,5 41,3 8,0 9,1
Druge afriške države 13.714 24,4 10,0 10,5 35,1 16,1 3,9
Afrika 18.265 18,9 14,0 11,2 36,7 14,1 5,2
Avstralija 51.713 2,1 35,3 5,0 49,9 3,4 4,3
Nova Zelandija 10.347 2,9 47,2 4,6 38,8 2,3 4,3
Druge države in ozemlja Oceanije 497 8,2 22,1 22,1 33,4 7,0 7,0
Izrael 184.359 19,8 47,0 2,8 17,3 8,4 4,8
Japonska 55.785 1,6 37,2 2,3 52,2 4,4 2,3
Kitajska (Ljudska republika) 54.640 1,8 19,7 7,0 55,7 12,2 3,7
Koreja (republika) 99.856 2,6 44,8 1,7 17,1 18,0 15,9
Druge azijske države 138.436 16,3 30,0 9,0 36,4 6,7 1,7
Azija in Oceanija 595.633 10,9 38,2 4,6 31,7 9,0 5,6
Brazilija 20.927 3,8 13,6 7,3 68,4 4,4 2,5
Druge države J. in Sr. Amerike 27.108 7,5 20,0 6,3 50,0 9,1 7,1
Kanada 32.850 5,8 29,2 8,6 45,0 6,2 5,2
Združene države (ZDA) 165.198 4,3 36,3 6,6 43,7 4,0 5,0
Druge države in ozemlja S. Amerike 56 25,0 12,5 17,9 12,5 21,4 10,7
Severna, Srednja in Južna Amerika 246.139 4,8 31,6 6,9 46,7 4,9 5,1
Skupaj svet 6.614.443 20,0 28,4 18,6 17,2 8,8 6,9

Prenočitve tujih turistov po vrstah občin in državah izvora 2015

Delež prenočitev turistov glede na skupno število tujih turistov, po vrstah občin (%) 
   

Vir: SURS, 2016
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Nastanitvene zmogljivosti in število prenočitev po nastanitvenih obratih 2015

Vrsta nastanitvenega objekta
Število 

ležišč-SKUPAJ
Delež vseh 
ležišč (%)

Število 
prenočitev

 Delež v 
prenočitvah (%)

Hoteli 41.685 32,9 6.182.376 59,8
Moteli 205 0,2 12.226 0,1
Penzioni 2.608 2,1 173.297 1,7
Gostišča 3.593 2,8 131.637 1,3
Prenočišča 2.171 1,7 92.613 0,9
Apartmajska in počitniška naselja 5.983 4,7 581.186 0,6
Kampi 24.227 19,1 1.344.658 13
Turistične kmetije z nastanitvijo 5.044 4,0 136.769 1,3
Mladinski hoteli 2.797 2,2 267.824 2,6
Zasebne sobe, apartmaji, hiše 17.669 13,9 741.823 7,2
Planinski domovi ni koče 6.699 5,3 93.565 0,9
"Delavski počit. domovi in apartmaji, 6.613 5,4 445.983 4,7
otroški in mladinski ter drugi počitniški domovi" 6.579 5,2 450.361 4,4
Drugi nastanitveni objekti 654 0,5 15.872 0,2
Začasne nastanitvene zmogljivosti in marine 6.895 5,4 117.492 1,1
Skupaj 126.809 100,0 10.341.699 100,0

Vrsta občine Število  ležišč- SKUPAJ Delež (%)
Zdraviliške občine 22.316 17,6
Gorske občine 41.556 32,8
Obmorske občine 24.877 19,6
Ljubljana 10.030 7,9
Mestne občine 10.356 8,2
Druge občine 17.674 13,9
Skupaj 126.809 100,0

Nastanitvene zmogljivosti po vrstah občin 2015

Po vrstah nastanitvenih objektov 2015

*Nastanitvene zmogljivosti se prikazujejo kot seštevek največjega števila ležišč , ki so bila pri posamezni enoti na voljo turistom vse leto.
Vir: SURS, 2016

Vir: SURS, 2016

Turisti so v hotelih, kjer je bilo skupno 41.685 ležišč, v letu 2015 opravili 59,8 % prenočitev.
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7. Zelena shema slovenskega turizma: V letu 2015 je slovenska 
turistična organizacija pričela z implementacijo sheme na ravni 
destinacij in ponudnikov. Do aprila 2016 je bilo vključenih 9 destinacij 
(znak Slovenia Green Destination) in 7 ponudnikov namestitev (znak 
Slovenia Green Accommodation). 
(VIR: Slovenia.info, 2016)

8. EXPO: Med junijem in oktobrom 2015, se je v Milanu odvijala 
velika svetovna razstava, na kateri se je Slovenija predstavila z lastnim 
paviljonom, pod sloganom: »Čutim Slovenijo. Zelena. Aktivna. Zdrava.«
(VIR: STO, 2016)

FOTO: SONO arhitekti
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Specializirani nastanitveni obrati 2015

Vrsta nastanitvenega obrata Število obratov
Pohodniški hoteli 60
Kolesarski hoteli 91
Ekološke turistične kmetije 75
Nastanitve s certifikatom "invalidom prijazno" 23
Z znakom Zelene sheme slovenskega turizma “SLOVENIA GREEN” (pridobljeno do junija 2016): Hotel 
Thermana Park Laško, Kamp Koren Kaobarid, Terme Snovik, Turistična kmetija Urška, 
Ortenia-Apartmaji v naravi, Posestvo Trnulja, Hotel Park Ljubljana, Hostel Celica

8

S certifikatom Travelife: Ljubljana City hotel, Grand hotel Union, Grand hotel Union business, Hotel Lev, 
Central hotel, Hotel Park, Hotel Pr ´Govedarjo, Hotel Slon 9

Z okoljskim znakom EU Marjetica: Terme Snovik, Thermana d.d., Turistična kmetija Urška, Kamp Koren 
Kobarid, Sava turizem d.d., Terme Dobrna d.d., Hotel Astoria Bled 7

S certifikatom Green Globe: Bohinj park EKO hotel, Ortenia-Apartmaji v naravi 2

2015 Hoteli Kampi
Mesec Št. stalnih ležišč Število prenočitev Zasedenost v (%)* Št. stalnih ležišč Število prenočitev Zasedenost (%)*
januar 35.167 390.628 35,8 7.310 13.108 5,8
februar 33.573 404.462 43,0 6.350 20.995 11,8
marec 34.709 404.729 37,6 6.670 22.258 10,8
april 35.370 453.500 42,7 18.563 50.571 9,1
maj 35.873 519.889 46,8 22.569 93.831 13,4
junij 36.015 579.989 53,7 23.304 159.506 22,8
julij 36.148 728.729 65,0 23.456 364.740 50,2
avgust 36.101 855.385 76,4 23.518 419.895 57,6
september 36.054 575.506 53,2 23.296 107.130 15,3
oktober 35.755 496.099 44,8 17.619 39.144 7,2
november 33.556 360.506 35,8 9.012 22.713 8,4
december 35.211 412.654 37,8 10.320 24.747 7,7
Skupaj 37.389 6.182.376 45,3 23.819 1.344.658 15,5

Zasedenost hotelov in kampov po mesecih 2015

Vir: Green Globe (b.l.); Premiki-zavod in turistična agencija za dostopni turizem (2013); Portal Slovenia.info (b.l.) ,  Travelife, 2015

Vir: SURS, 2016
*Bruto zasedenost: Pri izračunu bruto zasedenosti se upošteva letni podatek o prenočitvah za vse enote (tudi pod pragom), vendar je v imenovalcu po mesecih podatek o stalnih 
ležiščih samo za enote nad pragom

Največja zasedenost v hotelih in kampih: avgust 
Najmanjša zasedenost: januar
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9. Cerkniško jezero: Naravno presihajoče jezero, ki leži na kraškem polju. 
Ko je jezero polno, je s 26 km2, največje v Sloveniji.
(VIR: Cerkniško jezero.si, 2016)

10. Postojnska jama: Najbolj znana jama v Sloveniji, ki je gostila že preko 
36 milijonov obiskovalcev.
(VIR: Postojnska jama, 2016)

FOTO: Notranjski regijski park FOTO: Dragan Arrigle
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Rast prenočitev v zdraviliščih, vključenih v Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, g .i .z

 Skupaj
 Domači
 Tuji

8
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0
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-4

-6

-8

2012
-0,9
-6,4
6,6

2013
-2,8
-4,0
-1,0

2014
-0,8
-1,8
-0,5

2015
4,0
4,1
2,4

Vir: SSNZ-Obajve za medije, 2016; STO interni vir, 2012-2014
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11. Bled: Na nadmorski višini 510 m, se razprostira eno najlepših alpskih letovišč. Posebnost mu daje  jezero z otočkom na sredini.
(VIR: Bled.si, 2016)

FOTO: Franci Ferjan
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Prihodi domačih in tujih turistov 2006-2015

Leto Prihodi
Domači Rast (%) Tuji Indeks Skupaj Rast (%)

2006 867.955 3,3 1.616.650 4,0 2.484.605 3,7
2007 929.846 7,1 1.751.332 8,3 2.681.178 7,9
2008* 1.126.022 21,1 1.957.691 11,8 3.083.713 15,0
2009 1.160.897 3,1 1.823.931 -6,8 2.984.828 -3,2
2010 1.137.166 -2,0 1.869.106 2,5 3.006.272 0,7
2011 1.181.314 3,9 2.036.652 9,0 3.217.966 7,0
2012 1.141.944 -3,3 2.155.612 5,8 3.297.556 2,5
2013 1.125.921 -1,4 2.258.570 4,8 3.384.491 2,6
2014 1.113.196 -1,1 2.410.824 6,7 3.524.020 4,1
2015 1.220.749 9,7 2.706.781 12,3 3.927.530 11,5

Leto Prenočitve
Domači Rast (%) Tuji Indeks Skupaj Rast (%)

2006 3.233.438 1,9 4.488.829 2,0 7.722.267 2,0
2007 3.393.408 4,9 4.867.900 8,4 8.261.308 7,0
2008* 3.962.756 16,8 5.351.282 9,9 9.314.038 12,7
2009 4.077.480 2,9 4.936.293 -7,8 9.013.773 -3,2
2010 3.909.368 -4,1 4.997.031 1,2 8.906.399 -1,2
2011 3.924.164 0,4 5.463.931 9,3 9.388.095 5,4
2012 3.733.459 -4,9 5.777.204 5,7 9.510.663 1,3
2013 3.616.782 -3,1 5.962.251 3,2 9.579.033 0,7
2014 3.500.233 -3,2 6.090.409 2,1 9.590.642 0,1
2015 3.727.256 6,5 6.614.443 8,6 10.341.699 7,8

Prihodi in prenočitve turistov 2006-2015

*Od leta 2008 naprej so podatki objavljeni po spremenjeni metodologiji

*Od leta 2008 naprej so podatki objavljeni po spremenjeni metodologiji

Vir: SURS, 2016

Vir: SURS, 2016

Vir: SURS, 2016
*Od leta 2008 naprej so podatki objavljeni po spremenjeni metodologiji
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Tuji turisti v Sloveniji

Splošni profil tujega turista

SURS v triletnih obdobjih izvaja raziskavo o tujih turistih 
v Sloveniji. Zadnje podatke so zbirali leta 2015 med tujimi 
turisti, ki so v bivali v hotelih v aprilu, maju in septembru 
2015 ter v kampih in hotelih v juliju in avgustu 2015. V 
raziskavo je bilo vključenih 4300 turistov iz več kot 80 
držav iz vsega sveta. Z raziskavo so pridobili podatke o 

socialno demografskih značilnostih tujih turistov v Sloveniji, 
značilnostih njihovega prihoda in bivanja v Sloveniji, njihovi 
povprečni porabi, vtisih o naši državi itd. Z namenom dosega 
reprezentativnosti vzorca so bili podatki uteženi, ter nato še 
kalibrirani na populacijske podatke

40

Načrtovanje poti

56%

Najpogosteje so se tuji turisti za obisk Slovenije odločili na
podlagi priporočil sorodnikov in prijateljev, osebnih izkušenj in
spletnih strani Slovenije oz. krajev v Sloveniji.

36%

osebne izkušnje

38%

priporočila

28%

spletne strani

80%

pridobitev 
informacij

rezervacija 
prenočišča

84%

uporaba interneta za 
organizacijo potovanja

Osem od desetih je pri organizaciji potovanja uporabilo internet,
najpogosteje za pridobitev informacij pred in med potovanjem ter
za rezervacijo prenočišča.

41%

Skoraj tri četrtine tujih turistov je prišlo v Slovenijo na
počitnice, se sprostiti ali rekreirati.

73%

počitnice, sprostitev, 
rekreacija

Slovenija edini cilj 
potovanja

Poleg Slovenije 
obiskali še ... 

Slovenija je bila za nekaj manj kot 60 % tuijih turistov edini
cilj potovanja, ostali pa so najpogosteje obiskali še Hrvaško
in/ali Italijo.

59%

... Hrvaško

62%

... Italijo

39%

Zakaj in kam potujejo?

30%

manj kot 1 mesec

70%

več kot en mesec

Sedem od desetih tujih turistov je obisk
Slovenije načrtovalo več kot en mesec.

Nekaj več kot 40 % tujih turistov je
pripotovalo s partnerjem, četrtina pa z družino
ali drugimi sorodniki.

Večina je potovanje organizirala brez pomoči potovalne agencije, najpogosteje neposredno v prenočitvenem objektu
(32 %) in preko interneta (29 %). Le petina se je pri organizaciji obrnila na turistično agencijo.

sams partnerjem/ družino s prijatelji

66% 15% 13%

neposredno v 
prenočitvenem 

objektu

spletni 
rezervacijski 

sistem

32% 29%

obisk sorodnikov, izob., 
kultura, vera, nakup

14%

poslovno

10%

turistična 
agencija

brez 
vnaprejšnje 
rezervacije

21% 12%

SPLOŠNI PROFIL TUJEGA TURISTA
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za rezervacijo prenočišča.

41%

Skoraj tri četrtine tujih turistov je prišlo v Slovenijo na
počitnice, se sprostiti ali rekreirati.

73%

počitnice, sprostitev, 
rekreacija

Slovenija edini cilj 
potovanja

Poleg Slovenije 
obiskali še ... 

Slovenija je bila za nekaj manj kot 60 % tuijih turistov edini
cilj potovanja, ostali pa so najpogosteje obiskali še Hrvaško
in/ali Italijo.

59%

... Hrvaško

62%

... Italijo

39%

Zakaj in kam potujejo?

30%

manj kot 1 mesec

70%

več kot en mesec

Sedem od desetih tujih turistov je obisk
Slovenije načrtovalo več kot en mesec.

Nekaj več kot 40 % tujih turistov je
pripotovalo s partnerjem, četrtina pa z družino
ali drugimi sorodniki.

Večina je potovanje organizirala brez pomoči potovalne agencije, najpogosteje neposredno v prenočitvenem objektu
(32 %) in preko interneta (29 %). Le petina se je pri organizaciji obrnila na turistično agencijo.

sams partnerjem/ družino s prijatelji

66% 15% 13%

neposredno v 
prenočitvenem 

objektu

spletni 
rezervacijski 

sistem
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obisk sorodnikov, izob., 
kultura, vera, nakup

14%

poslovno

10%

turistična 
agencija

brez 
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rezervacije

21% 12%

SPLOŠNI PROFIL TUJEGA TURISTA
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41

Izdatki
Pri izbiri potovanja ali počitnic so tujim
turistom najpomembenjša osebna varnost,
prijaznost lokalnega prebivalstva in kakovost
nastanitve.

86%

osebna 
varnost

83%

prijaznost lokalnega 
prebivalstva

79%

Tuji turisti so bili s turistično ponudbo Slovenije v letu 2015 zelo zadovoljni, še posebej z
osebno varnostjo. Še najmanj je bilo takih, ki so bili (zelo) zadovoljni s ponudbo kazinojev.
Na polovico tujih turistov je Slovenija naredila boljši vtis od pričakovanega.

49%

Motivi

kakovost 
nastanitve

V 2015 so tuji turisti v povprečju dnevno potrošili 118 €; skoraj polovico za
nastanitev. Za prevoz v Slovenijo in nazaj so v povprečju potrošili 181 €.
Skoraj 80 % jih je menilo, da so bili izdatki za potovanje in bivanje v mejah
pričakovanega.

Šest od desetih tujih turistov se je v Slovenijo pripeljalo z avtom ali
kombijem, skoraj tretjina pa z letalom. Več kot polovica tujih turistov se je
prehranjevala v nastanitvenem objektu, skoraj tretjina pa v gostinskih
lokalih.

181€
povprečni izdatki 

za prevoz

povprečni dnevni 
izdatki

118€
nastanitev

49%

hrana v lokalih

14%

drugi nakupi

9%

izdatki v mejah 
pričakovanega

79%

bolji vtis od 
pričakovanega

89%

ponudba športnih 
dogodkov

51%

88%

kazinoji in 
igralnice

48%

osebna 
varnost

95%

58%
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Zadovoljstvo

58%
avto, kombi

30%

letalo

51%

penzion / polpenzion

31%

v gostinskih lokalih

prijaznost lokalnega 
prebivalstva

čistoča  destinacije / 
neokrnjena narava

nočno življenje in 
zabava
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Avstrijski turisti

44

Načrtovanje poti

61%

Več kot polovica jih je Slovenijo obiskala na podlagi osebnih
izkušenj, medtem ko se jih je 40 % odločilo na podlagi priporočil
sorodnikov in prijateljev.

51%

osebne izkušnje

40%

priporočila

19%

spletne strani

66%

pridobitev 
informacij

rezervacija 
prenočišča

77%

uporaba interneta za 
organizacijo potovanja

Dve tretjini sta pri organizaciji potovanja uporabili internet,
najpogosteje za pridobitev informacij pred in med potovanjem ter
za rezervacijo prenočišča.

18%

Več kot tri četrtine avstrijskih turistov je prišlo v Slovenijo na
počitnice, se sprostiti ali rekreirati.

77%

počitnice, sprostitev, 
rekreacija

11%

obisk sorodnikov, izob., 
kultura, vera, nakup

8%

Slovenija edini cilj 
potovanja

Poleg Slovenije 
obiskali še ...

Za približno štiri od petih avstrijskih turistov je bila Slovenija
edini cilj potovanja, ostali pa so najpogosteje obiskali še
Hrvaško in/ali Italijo.

82%

... Hrvaško

75%

... Italijo

30%

Zakaj in kam potujejo?

poslovno

36%

manj kot 1 mesec

64%

več kot en mesec

Dobra tretjina se je za obisk Slovenije
odločila pred manj kot enim mesecem, ostali
pa so obisk načrtovali dalj časa.

Polovica je pripotovala s partnerjem, še slaba
petina pa z družino ali drugimi sorodniki.

Večina je potovanje organizirala brez pomoči potovalne agencije, najpogosteje neposredno v prenočitvenem objektu
(47 %) in preko interneta (25 %). Le 16 % se je pri organizaciji obrnilo na turistično agencijo.

s prijateljis partnerjem/ družino sam

AVSTRIJSKI TURISTI

70% 15% 13%

neposredno v 
prenočitvenem 

objektu

spletni 
rezervacijski 

sistem

turistična 
agencija

brez 
vnaprejšnje 
rezervacije

47% 25% 16% 9%
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45

Izdatki
Pri izbiri potovanja ali počitnic so avstrijskim
turistom najpomembenjša osebna varnost,
prijaznost lokalnega prebivalstva in kakovost
nastanitve.

90%

osebna 
varnost

87%

prijaznost lokalnega 
prebivalstva

87%

Avstrijski turisti so bili s turistično ponudbo Slovenije v letu 2015 zelo zadovoljni, še posebej
z osebno varnostjo in prijaznostjo lokalnega prebivalstva. Še najmanj je bilo takih, ki so bili
(zelo) zadovoljni s ponudbo kazinojev. Slovenija je na avstrijske turiste večinoma naredila
pričakovan vtis, pri tretjini pa je bil vtis boljši od pričakovanega.

33%

Motivi

kakovost 
nastanitve

V 2015 so avstrijski turisti v povprečju dnevno potrošili 91 €; največ za
nastanitev. Za prevoz v Slovenijo in nazaj pa so v povprečju potrošili 51 €.
Več kot 80 % jih je menilo, da so bili izdatki za potovanje in bivanje v
mejah pričakovanega.

84%
avto, kombi

8%

avtobus

71%

penzion / polpenzion

21%

v gostinskih lokalih

Daleč največ Avstrijcev se je v Slovenijo pripeljalo z avtom ali kombijem.
Od desetih avstrijskih turistov se jih je sedem prehranjevalo v
nastanitvenem objektu, vsak peti pa v gostinskih lokalih.

51€
povprečni izdatki 

za prevoz

povprečni dnevni 
izdatki

91€
nastanitev

60%

hrana v lokalih

15%

drugi nakupi

8%

izdatki v mejah 
pričakovanega

83%

bolji vtis od 
pričakovanega

prijaznost lokalnega 
prebivalstva

90%

nočno življenje in 
zabava

60%

možnost za 
počitek

89%

kazinoji in 
igralnice

42%

osebna 
varnost

94%

ponudba kulturnih 
prireditev

60%
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Zadovoljstvo
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Nemški turisti

52

Načrtovanje poti

57%

Štirje od desetih so Slovenijo obiskali na podlagi osebnih
izkušenj, 35 % pa se jih je odločilo na podlagi priporočil
sorodnikov in prijateljev.

39%

osebne izkušnje

35%

priporočila

23%

spletne strani

77%

pridobitev 
informacij

rezervacija 
prenočišča

81%

uporaba interneta za 
organizacijo potovanja

Več kot tri četrtine je pri organizaciji potovanja uporabilo internet,
najpogosteje za pridobitev informacij pred in med potovanjem ter
za rezervacijo prenočišča.

41%

Več kot dve tretjini nemških turistov je v 2015 prišlo v
Slovenijo na počitnice, se sprostiti ali rekreirati.

67%

počitnice, sprostitev, 
rekreacija

Slovenija edini cilj 
potovanja

Poleg Slovenije 
obiskali še ...

Slovenija je bila za nekaj manj kot 60 % nemških turistov
edini cilj potovanja, ostali pa so najpogosteje obiskali še
Hrvaško.

59%

... Hrvaško

69%

... Avstrijo

37%

Zakaj in kam potujejo?

32%

manj kot 1 mesec

68%

več kot en mesec

Slaba tretjina se je za obisk Slovenije
odločila pred manj kot enim mesecem, drugi
pa so obisk načrtovali dalj časa.

41 % nemških turistov je pripotovalo s
partnerjem, četrtina z družino, vsak peti pa
sam.

Večina je potovanje organizirala brez pomoči potovalne agencije, najpogosteje neposredno v prenočitvenem objektu
(35 %) in preko interneta (27 %). Le 14 % se je pri organizaciji obrnilo na turistično agencijo.

sams partnerjem/ družino s prijatelji

NEMŠKI TURISTI

67% 21% 9%

neposredno v 
prenočitvenem 

objektu

spletni 
rezervacijski 

sistem

brez 
vnaprejšnje 
rezervacije

turistična 
agencija

35% 27% 20% 14%

obisk sorodnikov, izob., 
kultura, vera, nakup

16%

poslovno

11%
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prenočišča

81%

uporaba interneta za 
organizacijo potovanja

Več kot tri četrtine je pri organizaciji potovanja uporabilo internet,
najpogosteje za pridobitev informacij pred in med potovanjem ter
za rezervacijo prenočišča.

41%

Več kot dve tretjini nemških turistov je v 2015 prišlo v
Slovenijo na počitnice, se sprostiti ali rekreirati.

67%

počitnice, sprostitev, 
rekreacija

Slovenija edini cilj 
potovanja

Poleg Slovenije 
obiskali še ...

Slovenija je bila za nekaj manj kot 60 % nemških turistov
edini cilj potovanja, ostali pa so najpogosteje obiskali še
Hrvaško.

59%

... Hrvaško

69%

... Avstrijo

37%

Zakaj in kam potujejo?

32%

manj kot 1 mesec

68%

več kot en mesec

Slaba tretjina se je za obisk Slovenije
odločila pred manj kot enim mesecem, drugi
pa so obisk načrtovali dalj časa.

41 % nemških turistov je pripotovalo s
partnerjem, četrtina z družino, vsak peti pa
sam.

Večina je potovanje organizirala brez pomoči potovalne agencije, najpogosteje neposredno v prenočitvenem objektu
(35 %) in preko interneta (27 %). Le 14 % se je pri organizaciji obrnilo na turistično agencijo.

sams partnerjem/ družino s prijatelji
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53

Izdatki
Pri izbiri potovanja ali počitnic so nemškim
turistom najpomembenjša osebna varnost,
prijaznost lokalnega prebivalstva in kakovost
nastanitve.

85%

osebna 
varnost

81%

prijaznost lokalnega 
prebivalstva

76%

Nemški turisti so bili s turistično ponudbo Slovenije v letu 2015 zelo zadovoljni, še posebej
z osebno varnostjo, neokrnjeno naravo in prijaznostjo lokalnega prebivalstva. Še najmanj je
bilo takih, ki so bili (zelo) zadovoljni s ponudbo kazinojev. Slovenija je na nemške turiste
večinoma naredila pričakovan vtis, pri več kot tretjini pa je bil vtis boljši od pričakovanega.

36%

Motivi

kakovost 
nastanitve

V 2015 so nemški turisti v povprečju dnevno potrošili 86 €; največ za
nastanitev. Za prevoz v Slovenijo in nazaj so v povprečju potrošili 108 €.
Več kot 80 % jih je menilo, da so bili izdatki za potovanje in bivanje v
mejah pričakovanega.

71%
avto, kombi

8%
avtobus

45%

penzion / polpenzion

28%

v gostinskih lokalih

Daleč največ se jih je v Slovenijo pripeljalo z avtom ali kombijem. 45 %
nemških turistov se je prehranjevalo v nastanitvenem objektu, nekaj več
kot četrtina pa v gostinskih lokalih. Vsak peti je kombiniral gostinsko
ponudbo z lastno pripravo hrane.

108€
povprečni izdatki 

za prevoz

povprečni dnevni 
izdatki

86€
nastanitev

49%

hrana v lokalih

16%

drugi nakupi

10%

izdatki v mejah 
pričakovanega

81%

bolji vtis od 
pričakovanega

neokrnjena 
narava

89%

ponudba športnih 
dogodkov

49%

prijaznost lokalnega 
prebivalstva

88%

kazinoji in 
igralnice

48%

osebna 
varnost

95%

ponudba kulturnih 
prireditev

56%
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NEMŠKI TURISTI

letalo
8%

20%

kombinirano
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Italijanski turisti

56

Načrtovanje poti

66%

Več kot polovica jih je Slovenijo obiskala na podlagi osebnih
izkušenj, medtem ko se jih je 37 % odločilo na podlagi priporočil
sorodnikov in prijateljev.

51%

osebne izkušnje

37%

priporočila

24%

spletne strani

76%

pridobitev 
informacij

rezervacija 
prenočišča

78%

uporaba interneta za 
organizacijo potovanja

Tri četrtine so pri organizaciji potovanja uporabile internet,
najpogosteje za pridobitev informacij pred in med potovanjem ter
za rezervacijo prenočišča.

19%

84 % anketiranih italijanskih turistov je prišlo v Slovenijo na
počitnice, se sprostiti ali rekreirati.

84%

počitnice, sprostitev, 
rekreacija

Slovenija edini cilj 
potovanja

Poleg Slovenije 
obiskali še ...

Za približno štiri od petih italijanskih turistov je bila Slovenija
edini cilj potovanja, ostali pa so najpogosteje obiskali še
Hrvaško in/ali Avstrijo.

81%

... Hrvaško

57%

... Avstrijo

34%

Zakaj in kam potujejo?

48%

manj kot 1 mesec

52%

več kot en mesec

Dobra polovica anketiranih italijanskih
turistov se je za obisk Slovenije odločila pred
več kot enim mesecem.

Skoraj tri četrtine je pripotovalo s partnerjem
ali družino.

Večina je potovanje organizirala brez pomoči potovalne agencije, najpogosteje neposredno v prenočitvenem objektu
(41 %) in preko interneta (36%). Le 10 % se je pri organizaciji obrnilo na turistično agencijo.

s prijateljis partnerjem/ družino sam

ITALIJANSKI TURISTI

73% 13% 11%

neposredno v 
prenočitvenem 

objektu

spletni 
rezervacijski 

sistem

turistična 
agencija

brez 
vnaprejšnje 
rezervacije
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obisk sorodnikov, izob., 
kultura, vera, nakup
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57

Izdatki
Pri izbiri potovanja ali počitnic so italijanskim
turistom najpomembenjša prijaznost
lokalnega prebivalstva, osebna varnost in
kakovost nastanitve.

85%

prijaznost lokalnega 
prebivalstva

85%

osebna 
varnost

83%

Italijanski turisti so bili s turistično ponudbo Slovenije v letu 2015 zelo zadovoljni, še
posebej z osebno varnostjo. Še najmanj je bilo takih, ki so bili (zelo) zadovoljni s ponudbo
športnih prireditev. Slovenija je na italijanske turiste večinoma naredila pričakovan vtis, pri
več kot 40 % pa je bil vtis boljši od pričakovanega.

41%

Motivi

kakovost 
nastanitve

V 2015 so italijanski turisti v povprečju dnevno potrošili 143 €; največ za
nastanitev in igre na srečo. Za prevoz v Slovenijo in nazaj pa so v
povprečju potrošili 73 €. Več kot 80 % jih je menilo, da so bili izdatki za
potovanje in bivanje v mejah pričakovanega.

84%
avto, kombi

5%

avtobus

62%

penzion / polpenzion

27%

v gostinskih lokalih

Daleč največ se jih je v Slovenijo pripeljalo z avtom ali kombijem. Od
desetih italijanskih turistov se jih je šest prehranjevalo v nastanitvenem
objektu, vsak četrti pa v gostinskih lokalih.

73€
povprečni izdatki 

za prevoz

povprečni dnevni 
izdatki

143€
nastanitev

38%

hrana v lokalih

13%

igre na srečo

25% izdatki v mejah 
pričakovanega

83%

bolji vtis od 
pričakovanega

prijaznost lokalnega 
prebivalstva

88%

možnost za 
nakupovanje

52%

86%

ponudba športnih 
dogodkov

49%

osebna 
varnost

93%

ponudba kulturnih 
prireditev

54%
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Prihodi turistov iz top 10 držav po številu prenočitev v Sloveniji 2015 
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Prihodi turistov iz izbranih prekomorskih držav v Sloveniji 2006-2015

 Italija
 Avstrija
 Nemčija
 Hrvaška
 Nizozemska
 Združeno kraljestvo
 Ruska federacija
 Srbija **
 Madžarska
 Češka republika

*Od leta 2008 naprej so podatki objavljeni po spremenjeni metodologiji, ** pred letom 2007 Srbija in Črna Gora
Vir: SURS, 2016

*Od leta 2008 naprej so podatki objavljeni po spremenjeni metodologiji
Vir: SURS, 2016
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Navedene države so k tujim prihodom v 2015 prispevale 61,3 % (1.659.030 turistov).
 Njihov prispevek k celotnim prihodom turistov v Slovenijo: 42,2 %.

Države iz izbranih prekomorskih trgov so k tujim prihodom v 2015 prispevale 9,3 % (252.480 turistov). 
Njihov prispevek k celotnim prihodom turistov v Slovenijo: 6,4 %.
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Obiskanost spletnega portala www .slovenia .info in prisotnost na družnebih omrežjih 2015

Obiskanost spletnega portala www .slovenia .info po mesecih 2015

Celostna inovativna digitalna kampanja STO 2015 (CIDK)

Vir: Internet World Stats 2015; STO-interni viri

Vir: Google Analytics, 2015,  Facebook Insights, 2015; Crowdbooster, 2015, Twitter Analytics, 2015, YouTube Insights, 2015

Vir: Google Analytics, 2015

Vir: STO-interni vir

Število uporabnikov portala: 
2.769.775 (24% padec)

Število novih  sledilcev in 
objav na Twitterju:

6.947 sledilcev
2.050 objav

Ogledi preko mobilnih naprav (seje): 
30% vseh sej

Število novih ogledov na You Tube-u:
2.445.918

Število novih sledilcev in objav na 
Instagramu:

4.579 sledilcev
455 objav

Število ogledanih strani:
10.942.824 (31% padec)

Število novih všečkov in 
objav na FB:

78.519 všečkov
634 objav
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Internet v Sloveniji uporablja kar 75,5 % prebivalcev. Gre za medij, ki ima skupaj s socialnimi mediji izredno 

velik doseg. Slovenska turistična organizacija v zadnjem času intenzivno gradi svojo digitalno podobo, ki 
obsega vse od digitalnih kampanj, aktualnih objav na družbenih omrežjih do prenove spletnega portala.
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prikazov na 
spletnih portalih

175 mio

časovni valovi 
oglaševanja

3
680 .000
klikov na oglase

jezikovnih različic

8

FB page like-ov
50 .500

Vidno povečanje 
obiskanosti 

spletnega portala 
www .slovenia .info

> + 100 %

3,5 mio
You Tube ogledov
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Ključne trženjske usmeritve STO 2016 in 2017

*Povečanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije s pomočjo VSEBINSKEGA DIGITALNEGA 
MARKETINGA in znamke I FEEL SLOVENIA-Green . Active . Healthy . ter podpornih zgodb,

*Koncentracija poromocije na 6 KLJUČNIH TRGIH (Italija, Avstrija, Nemčija, Ruska federacija, Velika 
Britanija in Beneluks) ter razvoj dveh novih trgov: Zalivske države in Turčija,

*Oblikovanje NOVEGA PORTALA www .slovenia .info,

*Spodbujanje razvoja in trženja ZELENEGA (TRAJNOSTNEGA) TURIZMA ter spodbujanje razvoja 
turističnih produktov z visoko dodano vrednostjo (postopna implementacija ZELENE SHEME slovenskega 

turizma in pospeševanje razvoja INOVATIVNIH TURISTOČNIH PRODUKTOV),

*Nadaljevanje PARTNERSKEGA SODELOVANJA pri razvoju in promociji slovenskega turizma 
(produktna združenja, destinacije, podjetja, medsektorsko povezovanje, mednarodno povezovanje).

Dogodki in aktivnosti STO 2015

PREKO 100 
ŠTUDIJSKIH POTOVANJ
za več kot 260 tujih novinarjev 

iz različnih držav sveta

POMEMBNEJŠA EVROPSKA PROJEKTA 
(EDEN, T-LAB)

Vir: STO-interni viri

27 sporočil za javnost in 
preko 110 odgovorov 
slovenskim novinarjem27

30 novih/podaljšanih 
specializiranih pohodniških 
in kolesarskih nastaniitev30

44 sejemskih in borznih nastopov 
pod krovno znamko slovenskega 
turizma44

Preko 600 novic Turistične 
tiskovne agencije in 52 

tedenskih newslettrov TTA

600

Preko 150 posredovanj statističnih 
podatkov in drugih informacij zunanjim 
uporabnikom statističnih podatkov150

10
Promocijske publikacije 

v več kot 10 jezikih

Vir: STO-program dela 2016, 2017U
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Podelitev nagrad za 
inovativnost snovalec 

in 3 nagrad sejalec

3

Implementacija Zelene sheme slovenskega turizma in 
podelitev prvih SLOVENIA GREEN znakov na Dnevih 
slovenskega turizma 1 destinaciji in 6 ponudnikom 
turističnih nastanitev

SLOVENIA GREEN
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Kratice
SURS-Statistični urad Republike Slovenije/ Statistical Office of the Republic of Slovenia
SSNZ-Skupnost slovenskih naravnih zdravičišč/ Slovenian Natural Spas
UNWTO-Svetovna turistična organizacija/ UN World Tourism Organization
WTTC-Svetovni potovalni in turistični svet/ World Travel&Tourism Council
WEF-Svetovni gospodarski forum/ World Economic Forum
IMF-Mednarodni denarni sklad/ International Monetary Fund 
STO-Slovenska turistična organizacija/ Slovenian Tourist Board
TourMIS-informacijski sistem avstrijske nacionalne turistične pisarne za turistične managerje/ Marketing Information System for tourism managers-from 
Austrian National Tourist Office

Vsebinski viri
Crowdbooster, 2015
Facebook Insights, 2015
Global Peace Index 2015 (2015). Najdeno aprila 2016 na spletnem naslovu http://www.visionofhumanity.org/ 
Global Terrorism Index 2015 (2015). Najdeno aprila 2016 na spletnem naslovu http://www.visionofhumanity.org/ 
Google Analytics, 2015
Green Globe (b.l.). Europe. Najdeno aprila 2016 na spletnem naslovu http://greenglobe.com/europe/ 
Internet World Stats (2015). Najdeno aprila 2016 na spletnem naslovu www.internetworldstats.com/
Istat (2016). Najdeno aprila 2016 na spletnem naslovu http://www.istat.it/en/ 
Portal Slovenia.info. Najdeno aprila 2016 na spletnem naslovu http://www.slovenia.info/ 
Postojnska jama. Najdeno aprila 2016 na spletnem naslovu http://www.postojnska-jama.eu/ 
Premiki-zavod in turistična agencija za dostopni turizem (2013). Certifikat. Najdeno aprila 2016 na spletnem naslovu http://premiki.com/certifikat/ 
Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč (2016). Objave za medije. Najdeno aprila 2016 na spletnem naslovu http://www.slovenia-terme.si/novinarji2/
objave-za-medije/ 
Slovenska turistična organizacija (2015, 20. oktober). Program dela Slovenske turistične organizacije2016/2017. Ljubljana: Slovenska turistična organizacija
Slovenska turistična organizacija. Interni viri. Ljubljana: Slovenska turistična organizacija
Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Najdeno aprila, maja, junija 2016 na spletnem naslovu http://www.stat.si/statweb 
TourMIS (2016). Najdeno aprila 2016 na spletnem naslovu http://www.tourmis.info/index_e.html 
Travelife (2015). Najdeno maj 2016 na spletnem naslovu http://travelifecollection.com/news/article/26 
Twitter Analytics, 2015
UNWTO (2015). Tourism Highlights 2015. Najdeno aprila 2016 na spletnem naslovu http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2015-
edition
UNWTO (2016). Turistični barometer januar 2016. Najdeno aprila 2016 na spletnem naslovu http://mkt.unwto.org/barometer
UNWTO (2016). Turistični barometer marec 2016. Najdeno aprila 2016 na spletnem naslovu http://mkt.unwto.org/barometer
UNWTO. Turistični barometer. Najdeno maja 2016 na spletnem naslovu http://mkt.unwto.org/barometer  
Vlada RS. Najdeno aprila 2016 na spletnem naslovu http://www.vlada.si/ 
WEF (2015). Travel and Tourism Competitiveness Report 2015. Najdeno maj 2016 na spletnem naslovu http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-
competitiveness-report-2015/ 
WTTC (2016). Travel and Tourism Economic Impact 2016. Najdeno maja 2016 na spletnem naslovu http://www.wttc.org/research/economic-research/ 
YouTube Insights, 2015

Slikovni viri
Glavna vira: Fototeka in Mediateka STO. Najdeno maj, junij 2016.

Besedilo pod slikami
Cerkniško jezero.si (2016). Najdeno 17. maja 2016 na spletnem naslovu http://www.cerknisko-jezero.si/ 
Ljubljana. Zate (2016). Najdeno 18. maja 2016 na spletnem naslovu http://www.zelenaljubljana.si  
Slovenia.info (2016). Najdeno 18. maja 2016 na spletnem naslovu www.slovenia.info 
Slovenska turistična organizacija (2016). Interni viri.
Zavod za gozdove Slovenije (2016). Splošni podatki in dejstva o gozdovih v Sloveniji. Najdeno 18. maja 2016 na spletnem naslovu http://www.zgs.si/slo/
gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/gozdnatost_in_pestrost/index.html
Postojnska jama (2016). Najdeno 24. Maja 2016 na spletnem naslovu http://www.postojnska-jama.eu/sl/obiscite-nas/
Bled.si (2016). Najdeno 24. Maja 2016 na spletnem naslovu http://www.bled.si/
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Več podatkov iz Ankete o tujih turistih je na voljo na spletnem portalu Slovenske turistične organizacije
http://www.slovenia.info/?ps_tekoce-raziskave-analize=2740&lng=1 in spletnih straneh SURS http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/
Ekonomsko.asp#21  Tuji turisti v Sloveniji

Metodološka pojasnila  Slovenska turistična organizacija – obdelava mikropodatkov 
http://www.slovenia.info/?ps_tekoce-raziskave-analize=2740&lng=1 in SURS http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.
ashx?IdDatoteke=7802



Slovenija
STO Slovenija
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
Telefon: ++386 1 589 85 50
Faks: ++386 1 589 85 60
Splošne turistične informacije: info@slovenia.info

Turistična predstavništva STO Slovenija v tujini

Italija
Ufficio del Turismo Sloveno
Galleria Buenos Aires 1
I-20124 Milano
Telefon: ++39 0229 51 11 87
Faks: ++39 0229 51 40 71
Splošne turistične informacije: Milano@slovenia.info

Avstrija
Slowenisches Tourismusbüro
Opernring 1/R/4/447
A-1010 Wien
Telefon: ++43 1 7154 010
Faks: ++43 1 7138 177
Splošne turistične informacije: info@slovenia.info

Nemčija
Slowenisches Fremdenverkehrsamt
Maximiliansplatz 12 a
D-80333 München
Telefon: ++49 89 29 16 12 02
Faks: ++49 89 29 16 12 73
Splošne turistične informacije: info@slovenia.info
Informacije za medije in novinarje: Slowenien.de@slovenia.info

Velika Britanija/Irska
Informacijska pisarna, London
17 Dartmouth Street  
SW1H 9BL London
Telefon: ++44 870 225 53 05
Faks: ++44 207 222 52 77
Splošne turistične informacije: london@slovenia.info

Japonska
Informacijska pisarna Tokio
7-14-12 Minami-Aoyama, Minato-ku
107-0062
Tokio
Telefon: +81 3 5468 2217
Faks: +81 3 5468 2217
Splošne turistične informacije: tokyo@slovenia.info
Informacije za medije in novinarje: tokyo@slovenia.info
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Izdajatelj: STO Slovenija, Slovenska turistična organizacija/Oblikovanje: Terminal Studio/
Fotografije: Fototeka STO/junij 2016

#ifeelsLOVEnia

www.slovenia.info/facebookFeel Slovenia

www.slovenia.info/instagram FeelSlovenia

www.slovenia.info/linkedin  STO, public agency

www.slovenia.info/googleplus Feel Slovenia

www.slovenia.info/youtube Slovenia

www.slovenia.info/twitter SloveniaInfo

www.slovenia.info/pinterest  FeelSlovenia

www.slovenia.info/tripadvisorSlovenia


