
 
 

 

Turizem v Sloveniji 

2015 

 
V letu 2015 je število turističnih prenočitev v Sloveniji prvič 

preseglo 10 mio, v hotelih pa prvič nad 6 milijonov prenočitev 

turistov! 

V letu 2015 smo zabeležili v Sloveniji 3.927.530 prihodov turistov 

(11,5 % več kot 2014) in 10.341.699 prenočitev (7,8 % več kot 2014). 

Tujih turistov je bilo 69,0 %, rast števila tuijih turistov v letu 2015 glede na 2014 

je bila 12,3 %.  Pozitivno je tudi povečanje števila domačih gostov (+9,7 %) in 

njihovih prenočitev (+6,5 %). 

 

Turizem v Sloveniji predstavlja veliko priložnost. Skupaj s posrednimi učinki je 

turizem v Sloveniji v letu 2014 prispeval 13 odstotkov celotnega BDP. S 40% 

izvoza je največji izvoznik storitev ter zagotavlja 13 odstotkov vseh delovnih 

mest (103.500)-neposredno in posredno povezanih s turizmom (WTTC, 2015 & 

BS, 2015).  

 



 
 

 

Vrednost izvoza potovanj po podatkih Banke Slovenije za leto 2015 znaša 

dobri 2,2 milijardi EUR, kar je največ v Sloveniji do sedaj. Banka Slovenije je 

tako za leto 2015 na področju izvoza potovanj poleg absolutnega rekorda z 

8,8% rastjo glede na leto 2014 zabeležila tudi rekordno rast v relativnem 

smislu v zadnjih sedmih letih. V primerjavi z odličnim letom 2008, se je izvoz 

potovanj v preteklem letu povečal za 22%. Izvoz potovanj tako po rasti prekaša 

transport, ki je drugi največji izvoznik storitev v Sloveniji.  

Osnovni podatki o slovenskem turizmu v letu 2015 

 2015 I 15/14 

Število prihodov 3.927.530 111,5 

Število prenočitev 10.341.699 107,8 

Delež prenočitev tujih turistov 69,0 %  

Povprečna doba bivanja 2,6 dni  
(2,7 dni v 2014) 

 

Vrednost izvoženih potovanj 2,245 mrd EUR 109,1 

Vir: SURS, 2015 & Banka Slovenije, 2015 

Skoraj polovico vseh prenočitev tujih turistov pri nas, so v letu 2015 ustvarili 

turisti iz petih držav. Mednje se je letos vrinila tudi Hrvaška, ki je s tega mesta 

izrinila Rusko federacijo. Turisti iz Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške in 

Nizozemske (skupaj 48,6 % tujih prenočitev). Od tega so največ prenočitev 

prispevali turisti iz Italije (15,9 %, v letu 2014 15,8 %), sledili so turisti iz 

Avstrije (11,7 %, v letu 2014 12,4 %) in iz Nemčije (11,5 %, v letu 2014 11,4 

%). Visoke rasti prenočitev beležimo pri turistih iz Litve (+63,4 %), Malte (+55,4 

%) in Kitajske (+49,7 %). 

Prvih pet držav po številu prenočitev v Sloveniji 

2015 Prenočitve 
Delež (%) Rast (%) 

Italija 15,9 9,4 

Avstrija 11,7 2,7 

Nemčija 11,5 9,5 

Hrvaška 4,8 12,5 

Nizozemska 4,6 4,2 

Vir: SURS, 2015 

  



 
 

 

Vrste občin 

Največ prenočitev (29,4 %) so turisti opravili v zdraviliških občinah, katere so 

v primerjavi z letom 2014, zabeležile 1,2 % rast. 

 

 

Prenočitve po vrstah občin v letu 2015 

2015 Prenočitve 
Delež (%) Rast (%) 

Zdraviliške občine 29,4 1,2 

Gorske občine 24,7 13,7 

Obmorske občine 20,9 4,6 

Ljubljana 11,5 16,1 

Mestne občine 6,8 13,1 

Druge občine 6,8 10,5 

Vir: SURS, 2015  
 

  



 
 

 

Vrste nastanitvenih objektov 

Največji delež (61,7%) prenočitev so turisti ustvarili v hotelih, sledijo kampi s 13,4%. 

 

Prenočitve v hotelih in kampih v letu 2015 

2015 Prenočitve  
Delež (%) Rast (%) 

Hoteli 59,8 5,6 
Kampi 13,0 10,3 

Vir: SURS, 2015  
 

V desetih letih, z izjemo leta 2009, beležimo konstantno rast tako števila 

prihodov kot tudi števila prenočitev tujih turistov.  
 

Prihodi in prenočitve tujih turistov v Sloveniji v zadnjih desetih letih

 

 

Vir: SURS, 2015 
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Konkurenčnost v turizmu (2015) 

Slovenija se je po Indeksu turistične konkurenčnosti 2015 uvrstila na 39. mesto 
med 141 državami, pri čemer je na prvem mestu vedno najuspešnejša država, 

na 141. pa najmanj uspešna. Od začetka merjenja indeksa, 2007, je to druga 
najslabša uvrstitev Slovenije, kljub temu je potrebno vedeti, da se število 

sodelujočih držav vsako leto povečuje, hkrati pa je bila pri zadnjem merjenju 
spremenjena metodologija. 

Na področju spodbudnosti okolja se je Slovenija uvrstila na 42.mesto. Na 

področju turistične politike in pogojev za razvoj na 25. mesto, na področju 

infrastrukture na 42. mesto ter na področju naravnih in kulturnih virov na 

53. mesto. Največji padec Slovenije se kaže pri kulturnih virih in poslovnih 

potovanjih (padec: 39 mest), uvrstitev pa se nam je najbolj izboljšala na 

področju naravnih virov (rast: 26 mest). 

 

Tabela: Indeksi konkurenčnosti slovenskega turizma 2015 (po novi 
metodologiji) in primerjava s TTCI 2011 in 2013 

 
V letu 2015: 141 držav,  2013: 140 držav, 2011: 139 držav 
Vir: WEF, 2015.  

  

 
Podindeksi, stebri/ leto 2015 2013 2011 

 
Skupna uvrstitev Slovenije ↓ 

39.  
mest
o 

36. 
mest
o 

33. 
mest
o 

I. Spodbudnost okolja  42 - - 

1 Poslovno okolje »business environment«    106 - - 

2 Varnost »safety and security«  ↑ 14 26 29 

3 Zdravje in higiena »health and higiene«  ↑ 37 42 39 

4 Človeški viri in trg dela »human resources and labour market« (prej človeški viri) ↑ 54 55 42 

5 Stanje ICT  »ICT readiness«  (prej infrastruktura IKT) ↓ 36 29 26 

II. Turistična politika in pogoji za razvoj  25 - - 

6 Pomembnost turizma »prioritization of travel and tourism«  ↑ 43 50 44 

7 Mednarodna odprtost  »international openess«   50 - - 

8 Cenovna konkurenčnost »price competitiveness«  ↑ 96 111 99 

9 Okoljska trajnost »environmental sustainability«  ↑ 19 24 23 

III. Infrastruktura  42 - - 

10 Infrastruktura letalskega prometa »air transport infrastructure«  ↓ 82 76 74 

11 
Infrastruktura kopenskega prometa in pristaniška infrastruktura »ground and port 
infrrastructure«  
(prej infrastruktura kopenskega prometa) 

↑ 19 25 25 

12 Turistična infrastruktura »tourist service infrastructure«  ↓ 20 14 17 

IV. Naravni in kulturni viri (prej človeški, naravni in kulturni viri) ↓ 53 52 53 

13 Naravni viri »natural resources«  ↑ 32 58 79 

14 Kulturni viri in poslovna potovanja »cultural resources and business travel«  ↓ 95 56 58 



 
 

 

Graf: Primerjava turistične konkurenčnosti Slovenije s sosednjimi 
državami in v letu 2015 najbolj konkurenčno Španijo 

 

 
Opomba: Večja kot je oddaljenost od središča, bolj konkurenčna je država na tistem področju. 

Vir: WEF, 2015 

Varnost (2015) 

-Indeks globalne varnosti 2015 (global peace index): 

 Slovenija 

Svetovna raven 15. mesto/162 držav 

Evropska raven 11. mesto/ 36 držav 

 

Slovenija je bila po stopnji miru uvrščena v najvišjo kategorijo »very high«. 

-Vpliv terorizma 2015 (global terrorism index):  

 

Slovenija se uvršča med države s t.i. »zero impact of terrorism« 
Vir: Global terrorism index 2015, Global peace index 2015 
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