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začasni podatki
Tuji  turist,  ki  je  decembra  2019  in  januarja  2020  bival  v  hotelu  v  Sloveniji,  je
porabil povprečno 138 EUR dnevno
Tuji turisti in njihova potrošnja, Slovenija, december 2019–januar 2020

Čez 80 % tujih turistov, ki  so med decembrom 2019 in januarjem 2020 obiskali  Slovenijo in bivali  v
hotelih,  je  prišlo  k  nam  iz  zasebnih  razlogov.  Za  prenočitve,  hrano  in  pijačo,  prevoze  po  Sloveniji,
prostočasne  dejavnosti  ter  druge  nakupe  in  storitve  so  porabili  dnevno  povprečno  138  EUR  na
osebo.

Med zadnjo zimo je več kot 80 % tujih turistov obiskalo Slovenijo iz zasebnih razlogov
Med tujimi turisti, ki so obiskali Slovenijo v decembru 2019 ali januarju 2020 in so med tem bivali v hotelih, je
bilo 82 % takih, ki so prišli k nam iz zasebnih razlogov, 13 % takih, ki so prišli iz poslovnih razlogov, preostali
(5 %) pa so bili tranzitni gosti. Tisti, ki so Slovenijo obiskali iz zasebnih razlogov, so kot glavni razlog navedli
počitnice in sprostitev (73 %), bistveno manj je bilo takih, ki so se za obisk odločili zaradi ogleda kulturnih in
naravnih znamenitosti (7 %) ali zaradi rekreativnih dejavnosti (2 %). Delež tistih tujih turistov, ki so Slovenijo
obiskali iz poslovnih razlogov, je bil spet najvišji v Ljubljani (50 %), sledile so mestne in druge občine (32 %).

Dve petini tujih turistov sta si nastanitev v Sloveniji organizirali neposredno pri ponudniku storitve
Med  tujimi  turisti,  ki  so  obiskali  Slovenijo  v  decembru  2019  in  januarju  2020,  je  bilo  41  %  takih,  ki  so  si
rezervacijo nastanitve organizirali neposredno pri ponudniku nastanitve. 29 % tujih turistov je za rezervacijo
uporabilo  spletni  rezervacijski  sistem,  17  %  je  rezervacijo  uredilo  prek  potovalne  agencije,  nastanitev  za
11 % tujih turistov pa so uredili drugi organizatorji (organizator dogodka, šola, klub, sindikat). Približno 2 %
tujih turistov sta v Slovenijo prispela brez kakršnekoli vnaprejšnje rezervacije.
Turisti  iz  evropskih  držav so rezervacijo  nastanitve v  največjem odstotku urejali  neposredno pri  ponudniku
storitve (turisti iz Italije v 52 %, iz Avstrije v 43 %, iz Nemčije v 31 %, turisti iz drugih evropskih držav pa v
40 %), turisti iz neevropskih držav pa prek potovalne agencije (47 %).

Med zadnjo zimo je največ tujih turistov obiskalo Slovenijo skupaj s partnerjem
Največ tujih turistov, ki so Slovenijo obiskali v decembru 2019 ali januarju 2020 in so bili nastanjeni v hotelih,
je k nam pripotovalo z zakoncem oz. partnerjem, 44 %; 22 % jih je pripotovalo skupaj z družino, 17 % jih je
prišlo samih, 10 % s prijatelji, 4 % s sodelavci oz. poslovnimi partnerji, 2 % pa  v družbi drugih sorodnikov.

Pozimi med tujimi turisti največ turistov iz Italije
Med vsemi turisti, ki so v decembru 2019 in januarju 2020 potovali po Sloveniji in bivali v hotelih, je bilo 72 %
tujih turistov. Med temi so bili najštevilnejši turisti iz Italije (26 %), ki so Slovenijo v 92 % obiskali iz zasebnih
razlogov; 81 % od teh je k nam prišlo preživljat počitnice oz. zaradi sprostitve. Podobno je veljalo za turiste iz
Avstrije in Nemčije: prvi so obiskali Slovenijo iz zasebnih razlogov v 82 %, drugi pa v 75 % in tudi ti so prišli k
nam predvsem preživljat počitnice oz. zaradi sprostitve.

Ocenjeni povprečni dnevni izdatki tujih turistov najvišji v Ljubljani
Tuji  turisti  v  Sloveniji  so  v  decembru  2019  in  januarju  2020  porabili  na  dan  za  svojo  nastanitev,  hrano  in
pijačo,  prevoze  po  Sloveniji,  prostočasne  dejavnosti  in  druge  nakupe  ter  storitve  povprečno  138  EUR  na
osebo. Med turisti, nastanjenimi v občini Ljubljana, je bil ta znesek najvišji: 160 EUR; v obmorskih občinah je
znašal okoli 147 EUR, v zdraviliških občinah 146 EUR, v gorskih občinah 127 EUR ter v mestnih in drugih
občinah okoli 122 EUR.
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Povprečni dnevni izdatki  turistov iz Italije so znašali  okoli  192 EUR na osebo, iz Avstrije okoli  150 EUR, iz
Nemčije  pa  126  EUR.  Turisti  iz  drugih  evropskih  držav  so  porabili  na  dan  povprečno  118  EUR,  turisti  iz
neevropskih držav pa povprečno 132 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, december 2019–januar 2020 – začasni podatki

Država prebivališča 
– SKUPAJ Avstrija Italija Nemčija Druge evropske 

države
Neevropske 

države

Tuji turisti – SKUPAJ 138 150 M 192 M 126 118 M 132 M

M manj natančna ocena – previdna uporaba
Vir: SURS

Povprečno koliko EUR na dan so porabili v hotelih nastanjeni tuji turisti, prikazani po vrstah
turističnih občin, Slovenija, december 2019–januar 2020 – začasni podatki

Vrste turističnih 
občin – SKUPAJ

Zdraviliške 
občine

Gorske 
občine

Obmorske 
občine Ljubljana Mestne 

in druge občine

Tuji turisti – SKUPAJ 138 146 127 147 M 160 122 M

M manj natančna ocena – previdna uporaba
Vir: SURS

Tuji turisti, nastanjeni v hotelih, po značilnostih prihoda v Slovenijo in po državi prebivališča,
Slovenija, december 2019–januar 2020 – začasni podatki1)

Država prebivališča 
– SKUPAJ Avstrija Italija Nemčija Druge evropske 

države
Neevropske 

države

Tuji turisti – SKUPAJ 271.136 35.109 71.675 11.175 120.157 33.020

Glavni razlog za prihod

Zasebni razlogi 221.485 28.621 66.134 8.420 88.145 30.165

… počitnice, sprostitev 162.761 18.963 53.577 6.033 67.125 17.063

… rekreacija 4.910 N N N N N

… ogled naravnih in
kulturnih znamenitosti

14.910 N 2.673 N 5.152 4.530

… drugi zasebni razlogi 38.903 6.853 8.921 2.135 12.959 N

Poslovni razlogi 36.409 4.460 4.468 2.213 22.412 N

Tranzit in drugi razlogi 13.242 N N N 9.600 .

Potovalna družba

Potoval sam 46.872 7.064 7.722 3.218 21.271 7.598

Z zakoncem oz.
partnerjem

120.245 19.068 39.893 4.750 46.261 10.273

Z družino z otroki 60.133 5.382 15.566 N 35.676 N

Z drugimi sorodniki 5.760 N N N N N

S prijatelji 27.606 N 6.049 N 7.210 N

S sodelavci oz. posl.
partnerji

10.520 N N N 8.681 .

Organizacija potovanja

Neposredna rezervacija v
nastanitvenem obratu

111.625 15.219 37.479 3.483 48.413 N
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S pomočjo spletnega
rezervacijskega sistema

78.239 10.170 21.494 2.874 36.574 7.127

Brez vnaprejšnje
rezervacije

4.268 N N N N .

Potovalna agencija 45.991 5.847 6.754 3.273 14.571 15.545

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

31.013 3.445 4.450 N 18.369 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, december 2019–januar 2020 – začasni podatki1)

Vrste turističnih 
občin – SKUPAJ

Zdraviliške 
občine

Gorske 
občine

Obmorske 
občine Ljubljana Mestne 

in druge občine

Tuji turisti – SKUPAJ 271.136 63.049 45.595 26.393 75.698 60.401

Glavni razlog za prihod

Zasebni razlogi 221.485 59.929 40.643 24.587 50.868 45.458

… počitnice, sprostitev 162.761 46.342 33.177 18.604 35.511 29.128

… rekreacija 4.910 N N N N N

… ogled naravnih in
kulturnih znamenitosti

14.910 . 3.214 N 7.185 N

… drugi zasebni razlogi 38.903 12.960 3.677 N 7.241 12.387

Poslovni razlogi 36.409 N N N 18.330 11.764

Tranzit in drugi razlogi 13.242 . N . 6.500 3.180

Potovalna družba

Potoval sam 46.872 3.381 5.394 3.680 18.265 16.153

Z zakoncem oz.
partnerjem

120.245 23.577 27.409 18.273 28.898 22.088

Z družino z otroki 60.133 28.378 11.462 N 10.676 7.050

Z drugimi sorodniki 5.760 N N N N N

S prijatelji 27.606 N N N 10.363 11.606

S sodelavci oz. posl.
partnerji

10.520 N . N 5.542 N

Organizacija potovanja

Neposredna rezervacija
v nastanitvenem obratu

111.625 33.711 25.839 10.999 16.847 24.229

S pomočjo spletnega
rezervacijskega sistema

78.239 13.045 10.658 10.235 30.699 13.603

Brez vnaprejšnje
rezervacije

4.268 N N N N N

Potovalna agencija 45.991 12.495 7.417 3.271 14.361 8.446
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Drugi organizatorji
(delodajalec, šola, klub,
sindikat …)

31.013 N N N 12.231 12.329

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

Metodološko opozorilo

Končni podatki bodo objavljeni 22. 9. 2020.

Avtor/-ji: Edita Rozina

Naslednja objava:

Statistični urad Republike Slovenije
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana

Informacijsko središče:
telefon: (01) 241 64 04 
faks: (01) 241 53 44
info.stat@gov.si 
www.stat.si

© Statistični urad Republike Slovenije
Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira.
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