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Rast števila domačih in tujih gostov v prvih 

desetih mesecih napoveduje uspešno 

turistično leto 2015 

 

4. december 2015 – Po začasnih podatkih Statističnega urada RS (SURS) 

se je v prvih desetih mesecih letošnjega leta skupno število prihodov 

turistov glede na leto prej povečalo za 11 odstotkov, njihovih prenočitev 

pa za 7,5 odstotkov. Število prihodov tujih turistov se je povečalo za 11,8 

odstotkov, ustvarili pa so za 8,1 odstotkov več prenočitev kot leto prej. 

Letos beležimo ponovni trend rasti števila prihodov in prenočitev 

domačih gostov in sicer v višini 9,2 in 6,5 odstotkov.   

Turizem je v Sloveniji pomembna gospodarska panoga, ki v bruto družbeni 

produkt prispeva več kot 12 odstotkov, predstavlja 8 odstotkov celotnega 

izvoza in ca. 40 % izvoza storitev. Po podatkih Banke Slovenije priliv iz 

naslova izvoza potovanj v prvih devetih mesecih leta 2015 znaša 1,77 

milijarde evrov, kar glede na enako obdobje lani predstavlja 10,7-

odstotno rast.  

Eva Štravs Podlogar, v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem in 

internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo: 

»Posebej je razveseljiv podatek o tem, da se je ob povečanem številu turistov, ki 

so obiskali Slovenijo in povečanem številu nočitev, povečal tudi prihodek od 

izvoza potovanj (potrošnja tujih turistov pri nas) ter prav tako število turističnih 

nočitev domačih turistov. Zaupamo, da se bo ta trend tudi nadaljeval. Odlični 

rezultati so med drugim odraz pospešene promocije slovenskega turizma na tujih 

trgih in dobrega dela vseh zaposlenih v turizmu in gostinstvu. Pripravljamo se že 

na aktivnosti v naslednjem letu, med drugim pripravljamo tudi javne razpise za 

črpanje EU sredstev v novem programskem obdobju na produktnem in 

destinacijskem nivoju.”  

Mag. Maja Pak, v.d. direktorice Slovenske turistične organizacije: »Leto 

2015 je pomembno leto za trženje slovenskega turizma. Ob 20-letnici nastanka 

STO se je le-ta po dveh letih ponovno osamosvojila, se reorganizirala v skladu s 

sodobnimi trendi in skupaj z gospodarstvom  pripravila ambiciozen načrt trženja 

slovenskega turizma. Leto 2015 bo leto novega rekorda – prvič bomo presegli 10 

milijonov prenočitev. Z 12 odstotki več prihodov tujih turistov precej presegamo  

številke, ki jih beleži evropski turizem. K pozitivnim rezultatom je zagotovo 
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prispevala tudi letošnja realizacija najbolj intenzivne promocijske akcije v 

zgodovini slovenskega turizma – šlo je za komunikacijo digitalnega marketinga in 

klasičnih medijev - , ki je bila financirana z evropskimi sredstvi. Med številnimi 

izvedenimi aktivnostmi smo organizirali 250 študijskih potovanj za tuje novinarje, 

več kot 50 sejemskih in borznih nastopov, več kot 50 dogodkov za organizatorje 

potovanj, izdali smo promocijske publikacije v 14-ih jezikih. 

Zavedamo se, da se turizem kot sicer ena sicer najbolj perspektivnih 

panog  sooča z velikimi izzivi na globalni ravni in tudi v Sloveniji. Na STO se 

pripravljamo na intenzivno promocijo, usmerjeno v vsebinsko digitalno trženje, 

pripravljati smo začeli oblikovanje novega portala, izvedbo obsežnih digitalnih 

kampanj, nadgrajeno komuniciranje preko družbenih medijev in sistematično 

oblikovanje vsebin. Pri promocijskih aktivnostih se bomo osredotočili  na ključne 

trge z izbranimi produkti, ki Slovenijo pozicionirajo kot zeleno, aktivno in zdravo 

destinacijo. Osrednja tema bodo zdrave vode in Ljubljana, zelena prestolnica 

Evrope«. 

 

Tuji turisti   

Število tujih turistov je od januarja do vključno oktobra v primerjavi z enakim 

obdobjem lani poraslo za 11,8 odstotka, njihovih prenočitev pa za 8,1 odstotka. 

Med turističnimi prenočitvami v tem obdobju je skoraj dve tretjini (64 odstotkov) 

tujih prenočitev.  

V prvih desetih mesecih največji delež med prenočitvami vseh tujih turistov 

pripada turistom iz Italije (15 odstotkov tujih prenočitev; 9-odstotna rast števila 

prenočitev). Na drugem mestu lestvice tujih držav glede na delež  ustvarjenih 

prenočitev je Nemčija (12-odstotni delež med prenočitvami tujih turistov; 8-

odstotna rast števila prenočitev). Na tretjem mestu so turisti iz Avstrije z 12-

odstotnim deležem v tujih prenočitvah in 3-odstotno rastjo števila nočitev. Na 

četrtem mesu lestvice držav z največjim deležem tujih prenočitev je s 5-

odstotnim deležem Nizozemska (+ 3-odstotna rast prenočitev), sledi jih Hrvaška 

z 5-odstotnim deležem (13-odstotna rast prenočitev). Kljub zmanjšanju števila 

prenočitev  jim sledijo ruski turisti s 4-odstotnim deležem.   

Rast prenočitev v višini dvomestnih števil smo zabeležili iz številnih 

vzhodnoevropskih držav (Litve +68, Češke republike +11, Estonije +28, 

Latvije +10, Madžarske +10, Poljske +12, Romunije +21 in Slovaške +13 

odstotkov), skandinavskih držav  (Norveške +38 in Švedske +11 odstotkov), 

Velike Britanije (+ 17 odstotkov), Irske (+39 odstotkov), pa tudi držav, ki v 

zadnjih letih izkazujejo večje potenciale rasti (npr. Turčija +12, Kitajska + 9 

in Republika Koreja +42 odstotkov).   

 



 

 

 

Domači turisti 

Posebej veseli ponovni pozitivni trend rasti števila domačih gostov (+9,2 

odstotka) in njihovih prenočitev (+6,5 odstotkov), saj smo lani še beležili 

negativni trend gibanja števila domačih gostov in njihovih prenočitev. Domači 

turisti v  Sloveniji ustvarijo 36 odstotkov vseh turističnih prenočitev.   

Po občinah in destinacijah 

V prvih desetih mesecih je bilo največ prenočitev v zdraviliških občinah (29 

odstotkov), sledijo gorske občine s 25 odstotnim deležem in obmorske občine z 

22 ter Ljubljana z 12 odstotki prenočitev.  

Letos je bilo v Ljubljani že oktobra realiziranih preko milijon nočitev, kar pomeni 

za 19 odstotkov nočitev več, kot v desetih mesecih lani. V dvanajstih mesecih 

leta 2014 je bilo v Ljubljani realiziranih 1.021.929 nočitev, letos pa v desetih 

mesecih že 35.700 nočitev več. Rast nočitev v Ljubljani pričakujejo do konca leta. 

 

V občini Piran so v desetih mesecih leta 2015 presegli milijon nočitev 

(zabeleženih je 1,017 milijonov hotelskih nočitev), v enajstih mesecih pa so 

zabeležili 1,069 milijonov hotelskih nočitev, kar je 2 odstotka več v primerjavi 

z lani. Tuji gosti so ustvarili 70 odstotkov vseh nočitev, med njimi pa 

prevladujejo Avstrijci, Italijani in Nemci, na četrtem mestu so ruski turisti. 

Skupno število tujih nočitev v primerjavi z lani se je povečalo za 3 odstotke, 

domačih nočitev pa je za 1 odstotek več kot lani. Na osnovi dosedanjih 

povpraševanj in rezervacij v hotelih v destinaciji pričakujejo dober obisk v 

decembru (lani so decembra zabeležili 54.000 nočitev oz. za 17 odstotkov več kot 

leto prej).  

 

Na Bledu so od januarja do novembra zabeležili za 9 odstotkov več prenočitev 

kot v enakem obdobju lani (kar je blizu 540.000 prenočitev), pri čemer je število 

prenočitev domačih gostov poraslo za 23 odstotkov, prenočitve tujih gostov pa za 

8 odstotkov. Razmerje med tujimi in domačimi gosti je 94 : 6 odstotkov v korist 

tujih gostov. Število prenočitev je poraslo predvsem iz Avstrije, Nemčije, 

Madžarske, Hrvaške, Republike Koreje, Velike Britanije, pa tudi Izraela.  

 

V Bohinju so v obdobju od januarja do oktobra zabeležili za 17 odstotkov več 

nočitev kot v enakem obdobju lani. Število domačih nočitev se je povečalo za 7, 

število tujih pa za 23 odstotkov. Število prihodov domačih gostov se je povečalo 

za 12, tujih pa za 28 odstotkov. Porast beležijo v vseh mesecih, razen januarja, 

marca in aprila, največji porast nočitev pa beležijo julija (+39 odstotkov) in 

avgusta (za +25 odstotkov). Tudi septembra in oktobra beležijo več kot 20-

odstotno boljšo zasedenost kot v istem obdobju lani. Glede na slabo vreme v 

lanskem letu, ki je vplivalo tudi na zasedenost, v destinaciji navajajo tudi 



 

 

primerjavo z letom 2013, ko so v odboju od januarja od oktobra zabeležili 3-

odstotno rast nočitev. V letošnjih prvih desetih mesecih so v Bohinju dobrih 36 

odstotkov nočitev ustvarili domači gostje, od tujih pa so na prvem mestu Nemci z 

10,8 odstotki, sledijo Čehi s 5,5,  Nizozemci in Britanci 5,1 in Belgijci z 4,2 

odstotki (sledijo Italijani, Hrvatje, Madžari in Izraelci). Največji porast nočitev 

beležijo na izraelskem, francoskem, italijanskem, češkem in poljskem tržišču, 

medtem ko je število nočitev hrvaških gostov nekoliko upadlo. Največji porast 

nočitev v obdobju prvih desetih mesecev beležijo v kampih (+ 45 odstotkov) in 

planinskih domovih (+ 35 odstotkov), sledijo jim zasebne nastanitve (+ 20 

odstotkov).  

 

V destinaciji Maribor – Pohorje so v prvih devetih mesecih zabeležili že več 

kot 300.000 nočitev, kar je, kot navajajo, dobra napoved za celo leto 

2015.  Mesečni trend rasti nočitev napoveduje ponovno rekordno število nočitev 

in prihodov gostov tako v destinaciji Maribor – Pohorje kot tudi v sami občini 

Maribor, po ocenah za približno 15 odstotkov na strani nočitev in 10 odstotkov po 

prihodih gostov. Največ gostov še vedno prihaja iz primarnih trgov in sicer na 

prvih štirih mestih so še vedno Nemci, Italijani, Avstrijci, Hrvati, na petem mestu 

so Poljaki, nato pa Srbi, Rusi in Madžari na osmem mestu. V letu 2015 beležijo 

največji porast (indeks 265) prihodov in nočitev gostov iz Koreje (lani 1807 

nočitev v prvih 9 mesecih, letos pa 4.796). 

 

Slovenska naravna zdravilišča so od januarja do oktobra zabeležila skupno 

zabeležila za odstotek več prenočitev gostov kot v enakem obdobju lani. Posebej 

veseli rast števila prenočitev domačih gostov – le teh je bilo za 3,8 odstotkov več 

kot v istem obdobju lani. Domači gostje v slovenskih zdraviliščih predstavljajo več 

kot 50 odstotkov vseh gostov (v obdobju od januarja do oktobra 56 odstotkov 

vseh gostov). 

Slovenska smučišča 

Smučarska sezona 2015/16 se je začela v petek, 27.11.2015, ko so žičniške 

naprave pognali na Voglu in Kranjski Gori. Že naslednji dan so jim sledili na 

Krvavcu, Cerknem, Rogli, Soriški planini, Kopah, Golteh in Treh kraljih, pred 

odprtjem so tudi smučišča na mariborskem Pohorju. Razmere za smučanje so bile 

ugodne, sončno vreme pa je pripomoglo k dobremu obisku in uspešnemu začetku 

sezone. Nekateri smučarski centri so ponudili brezplačni prvi smučarski dan. Kljub 

trenutno nekoliko toplejšemu vremenu si upravljavci obetajo nadaljevanje 

ugodnega začetka sezone. Majhna in nižje ležeča smučiščaše čakajo na snežne 

padavine. 

Združenje slovenskih žičničarje in Zbornica gorskih centrov sta za letošnjo sezono 

pripravila vrsto novih produktov – skupne sezonske in večdnevne vozovnice, ki 

omogočajo smučanje na vseh večjih smučiščih. Predvsem razveseljuje vključitev 

Kranjske Gore in Mariborskega Pohorja v projekt skupnih vozovnic. Prvič v dolgi 

in uspešni zgodovini slovenskega smučanja gostje lahko z eno vozovnico smučajo 

širom cele države. Nakup skupne vozovnice pomeni tudi pridobitev kartice 



 

 

ugodnosti Active Slovenia, ki omogoča ugodnejši nakup dnevnih smučarskih 

vozovnic in celo vrsto drugih ugodnosti (več informacij na www.activeslo.com).  

Svetovni turizem 

Po podatkih Svetovnega turističnega barometra UNWTO je število 

mednarodnih prihodov turistov (ki so opravili vsaj eno nočitev) od januarja do 

avgusta glede na enako obdobje v letu 2014 naraslo za 5,3% na evropski 

oziroma 4,3% na svetovni ravni. 

 

Livija Kovač Kostantinovič 

Slovenska turistična organizacija 

T: 01 589 85 65 F: 01 589 85 60  

E: livija.kovac@slovenia.info 
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