
Obiskanost slovenskih turističnih destinacij 

 
V nadaljevanju navajamo aktualne statistične podatke slovenskih turističnih destinacij, ki 

smo jih prejeli v uredništvo TTA novic. 
 
Po podatkih Turizem Ljubljana je bilo v Ljubljani (gre za ca 80 % vseh nastanitvenih 

objektov v našem glavnem mestu) v obdobju od januarja do maja zabeleženih za 18 % 

več prenočitev kot v enakem obdobju lani, kar pomeni 355.239 nočitev. 
V mesecu maju je bilo ustvarjenih 87.001 nočitev, od tega je bilo 2.493 domačih in 

84.508 nočitev tujih gostov. Po ocenah za vse nastanitvene objekte v Ljubljani je 

bilo maja realiziranih 112.721 nočitev, kar je za 16% nočitev več, kot maja lani (SURS 

podatek za maj 2014: 97.221). Največ gostov, ki obišče Ljubljano izhaja iz sledečih 

držav: Italija, Srbija, Nemčija, Hrvaška, Avstrija, Anglija, ZDA, Francija, Azijske države, 

Bosna. (SURS podatek: januar-marec 2015).  

Po statističnih podatkih hotelskih namestitev, ki jo vodimo v TIC dnevno, je v mesecu 

juniju v Ljubljani prenočilo 94.427 gostov, kar je 35% več kot lani junija. Statistika 

zajema približno 80% namestitev (22 hotelov in 2 hostla). (Vir: TIC statistika). 

  
Po podatkih Turističnega združenja Portorož je mesec junij prinesel 121.800 

hotelskih nočitev, kar je za 2 odstotka manj kot lani, vseeno pa 2 odstotka več kot leta 

2013. Domačih nočitev je bilo 28 odstotkov oz. za 5 odstotkov več, tujih pa 72 odstotkov 

oz. za 5 odstotkov manj. V prvi polovici letošnjega leta je bilo ustvarjenih 451.000 

hotelskih nočitev, kar je 2 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prevladujejo tuji 

gostje (65 odstotkov), predvsem Avstrijci in Italijani, ki se ponovno vračajo v večjem 

številu. Na splošno je bilo tujih nočitev za 2 odstotka več, domačih pa za 1 odstotek več. 

Dober obisk so zabeležili tudi minuli podaljšan vikend, ko je bilo ustvarjenih kar za 13 

odstotkov več nočitev. 

 
Po podatkih Turizem Bled so domači in tuji gostje na Bledu od januarja do vključno 

junija ustvarili za 9 odstotkov več prenočitev, od tega domači za kar 24 odstotka, tuji 

gostje pa za 8 odstotkov več prenočitev. Med tujimi gosti so zabeleži dvomestno rast 

števila nočitev s strani sledečih gostov: Izraelcev (+ 52 %), Korejcev (+ 31 %), 

Nizozemcev (+ 43 %), gostov iz Velike Britanije (+ 15 %), Madžarske (+ 14 %), Hrvaške 

(+ 26 %), Francije (+ 17 %) in Belgije (+10 %). Poraslo je tudi število avstrijskih (+ 5 

%) gostov. Število nemških gostov ostaja na ravni lanskega leta. Manj gostov so 

zabeležili iz Italije (- 7 %), Japonske (-13 %) in Rusije (- 49 %).  

 
Po podatkih Zavoda za turizem Maribor so za destinacijo Maribor na voljo podatki za 

prve štiri mesece letošnjega leta, ko je glede na enako obdobje lani število prihodov 

domačih in tujih gostov poraslo za 30 odstotkov, ustvarili pa so za 40 odstotkov več 

nočitev kot v istem obdobju lani. V destinaciji beležijo pretežno tuje goste (le-te je ca 80 

odstotkov). Na področju celotne destinacije Maribor – Pohorje so zabeležili 15-odstotno 

rast skupnega števila turistov in prenočitev, ki so jih ustvarili. V prvih štirih mesecih 

letošnjega leta so največje število tujih gostov zabeležili iz sledečih dežel: Hrvaška, 

Srbija, Rusija, Italija, Avstrija in Nemčija. V mesecu maju 2015 po prvih podatkih 

mariborskega zavoda za turizem v Mestni občini Maribor beležijo rast števila nočitev in 

tako presegajo rezultate lanskega leta za 3 odstotke. 
  
V Kranjski gori ocenjujejo (podatki: LTO Kranjska gora), da je obisk turistov in njihovih 

prenočitev v junij boljši od lanskega leta in tudi od petletnega povprečja. Zasluga za to 

gre predvsem povečanemu obsegu marketinških in prodajnih aktivnosti. Obetajo si tudi 

boljši julij in avgust kot v lanskem letu, ko je deževno vreme negativno vplivalo na obisk 

destinacije. V poletnih mesecih pričakujejo, da bodo domači gostje predstavljali ca. 25 % 

vseh gostov. Med tujimi turisti prevladujejo gosti iz Italije, Velike Britanije, Nemčije, 

Izraela, Belgije in Hrvaške. 


