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Draga bralka, dragi bralec!

Prve oblike turizma so poznali že stari Grki in Rimljani, množični turizem, kakršnega 
poznamo danes, pa se je začel razvijati šele po drugi svetovni vojni. Danes je 
turizem ena najmočnejših gospodarskih dejavnosti na svetu. Pomen turizma v 
slovenskem gospodarstvu se vse od osamosvojitve stalno povečuje, hkrati pa je ena 
pomembnejših in perspektivnejših gospodarskih dejavnosti pri nas. Je ena redkih, 
če ne celo edina dejavnost, ki je gospodarsko krizo prebrodila brez večjih pretresov. 

Povsod je lepo … Namen te publikacije je na enostaven in čim bolj razumljiv način 
predstaviti najosnovnejše značilnosti slovenskega turizma, predvsem pa prikazati 
vso bogato ponudbo uradnih statističnih podatkov s tega področja, ki jih redno 
pripravlja Statistični urad Republike Slovenije.

Publikacijo sestavljajo trije vsebinsko bolj ali manj povezani deli. V prvem je 
predstavljenih nekaj osnovnih številk o prihodih in prenočitvah tako domačih 
kot tujih turistov. V tem delu boste našli tudi nekaj podatkov o nastanitvenih 
zmogljivostih v Sloveniji. Predstavljenih pa je tudi nekaj glavnih značilnosti potovanj 
tujih turistov. Na vprašanja o tem, kam, kdaj in za koliko časa, kako in s kakšnim 
namenom odhajamo na turistična potovanja ter koliko denarja porabimo zanje, 
skuša odgovoriti drugi del publikacije. V zadnjem delu pa je turizem obravnavan z 
vidika slovenskega gospodarstva. V tem delu boste npr. izvedeli, kolikšen je prispevek 
turistične dejavnosti k BDP Slovenije in koliko oseb je zaposlenih v dejavnostih, 
povezanih s turizmom. 

Kakšne so torej uradne številke, ki opisujejo turizem? So takšne, kot jih pričakujete? 
Naj vam ta publikacija pomaga pri iskanju delčkov sestavljanke o slovenskem 
turizmu. Morda boste odkrili kakšen košček, ki vam pri tem še manjka.

Vabljeni k prebiranju. 

                                       
 Genovefa Ružić
                                generalna direktorica

Sem eden izmed številnih turistov. 
Potujem v kraj, ki ni del mojega 
običajnega okolja, in tam bom vsaj enkrat 
prenočil, vendar zaporedno ne več kot 
365-krat. Potujem zaradi preživljanja 
prostega časa, sprostitve, iz poslovnih 
ali kakšnih drugih razlogov, vendar ti 
v kraju, cilju mojega potovanja, niso 
pridobitnega značaja.

Kako pogosto ste turist vi?

Kje je za vas najlepše?

Turist
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PRIHODI TURISTOV

Prihod turista
je vpis turista v knjigo gostov 
ob njegovem prihodu 
v turistični nastanitveni 
objekt (hotel, kamp itd.). 

Število prihodov turistov
V 2016 je bilo v turističnih nastanitvenih 
objektih v Sloveniji zabeleženih več kot 
4,3 milijona prihodov turistov (tj. 
prihodov domačih in tujih turistov 
skupaj). 

Prihodov domačih turistov smo 
v 2016 našteli skoraj 1,3 milijona, 
prihodov tujih turistov pa 3 milijone. 

Domači turisti prihajajo v največjem 
številu v zdraviliške občine. V 2016 
je bilo na primer v omenjeni vrsti 
turističnih občin zabeleženih 38 % vseh 
prihodov domačih turistov, in samo v 
tej vrsti turističnih občin je bilo število 
prihodov domačih turistov višje od 
števila prihodov tujih turistov. 

Od tujih turistov, ki so v 2016 obiskali 
Slovenijo, so bili z najvišjimi odstotki 
zastopani turisti iz naslednjih držav: 
iz Italije (17 %), Avstrije in Nemčije 
(po 10 % iz vsake), Hrvaške (5 %) in 
Republike Koreje (4 %). 

Nemci so bili najštevilnejši gostje v 
gorskih občinah, Italijani v obmorskih, 
Avstrijci pa od tujih turistov v 
zdraviliških občinah.

Prihodi tujih turistov iz 5 ključnih držav in prihodi domačih turistov, Slovenija, 
2016

Vir: SURS

Število prihodov turistov na prebivalca, izbrane države, 2015

Vira: SURS, Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 1. 9. 2017)  

Dva turista na prebivalca
V 2015 je številne zanimive kraje v Sloveniji obiskalo približno dvakrat toliko turistov 
(domačih in tujih skupaj), kot je vseh prebivalcev Slovenije. Po vrednosti tega 
kazalnika smo se med sosednjimi državami skupaj z Italijo uvrstili na tretje mesto 
(pred Madžarsko).

http://ec.europa.eu/eurostat
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Prenočitve turistov, Slovenija

Vir: SURS

Prenočitve turistov, statistične regije, Slovenija, 2016

Vira: SURS, GURS

PRENOČITVE TURISTOV

V Sloveniji
V 2016 je bilo v turističnih nastanitvenih 
objektih v Sloveniji zabeleženih največ 
prenočitev doslej: skoraj 11,2 milijona. 
Število turističnih prenočitev narašča od 
2010; takrat so jih našteli 8,9 milijona.

Po regijah
Kako si po številu turističnih prenočitev 
sledijo statistične regije? 

V 2016 so jih našteli največ v obalno-
kraški regiji: skoraj 2,4 milijona. 
Sledili sta gorenjska (nekaj več kot 
2,2 milijona) in osrednjeslovenska 
(blizu 1,5 milijona). Zadnja po vrednosti 
tega podatka je bila zasavska statistična 
regija (v 2016 so tam našteli 7.746 
turističnih prenočitev).

Domači : tuji
V 2016 je bilo razmerje med številom 
prenočitev domačih in številom 
prenočitev tujih turistov 34 % : 66 %. 
Delež prenočitev tujih turistov je 
običajno največji v osrednjeslovenski 
statistični regiji (v 2016: domači: 6 %; 
tuji: 94 %), najmanjši pa v jugovzhodni 
Sloveniji (domači: 62 %; tuji: 38 %).
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Pet turističnih prenočitev na 
prebivalca
V 2015 smo v turističnih nastanitvenih 
objektih zabeležili 10,3 milijona 
turističnih prenočitev (domačih in tujih 
skupaj), kar je bilo približno 5 turističnih 
prenočitev na prebivalca. Slovenija je 
bila po vrednosti tega kazalnika med 
preostalimi članicami EU približno v 
sredini. Največje število prenočitev na 
prebivalca je dosegla Malta (20,8), za 
njo pa Hrvaška (16,9). Zadnja po številu 
prenočitev na prebivalca je bila Romunija.

Vrste turističnih občin:
glede na njihovo lego:
gorske, obmorske 
glede na značilnosti: 
zdraviliške, mestne, občina 
Ljubljana (tj. občina, v kateri je 
glavno mesto države)

vse druge občine, ki jih ne moremo 
uvrstiti v nobeno od navedenih vrst.

Prenočitve turistov po vrstah 
turističnih občin 
Največ prenočitev turistov v 2016 je 
bilo zabeleženih v zdraviliških občinah, 
skoraj 3,2 milijona ali 28 % vseh 
turističnih prenočitev. Sledile so gorske 
občine (s 26 %), obmorske občine 
(z 20 %) in občina Ljubljana (z 12 %). 

Povprečno najdlje so se turisti v 2016 
zadržali v zdraviliških občinah (3,5 
prenočitve), najmanj časa pa v občini 
Ljubljana (1,8 prenočitve).

Število turističnih prenočitev na prebivalca, EU-281), 2015

1) Za Združeno kraljestvo ni podatka.
Vir: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 1. 9. 2017)

Prenočitve po vrstah turističnih občin, Slovenija, 2016

Vir: SURS

http://ec.europa.eu/eurostat
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Povprečno število hotelov na 100 km2, 2015

Vira: SURS, Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 1. 9. 2017)  

Število ležišč in število sob, ki so na voljo turistom 
V 2016 je bilo turistom na voljo več kot 45.000 sob in več kot 130.000 ležišč. Največ 
ležišč je bilo na voljo v hotelih, kar 33 %, sledili so kampi z 19 % vseh ležišč, zasebne 
sobe, apartmaji, hiše s 14 %, preostalih 34 % ležišč pa je bilo na voljo v vseh drugih 
vrstah nastanitvenih objektov (npr. v planinskih domovih in kočah, na turističnih 
kmetijah, v mladinskih hotelih). 

Kje prenoči največ turistov?
Kar 59 % (ali več kot 6,6 milijona) vseh prenočitev turistov v 2016 je bilo zabeleženih 
v hotelih, 13 % v kampih, 8 % v zasebnih sobah, apartmajih in hišah, 20 % pa v vseh 
drugih vrstah nastanitvenih objektov (npr. v apartmajskih in počitniških naseljih, 
mladinskih hotelih, penzionih). 

Zasedenost hotelskih sob in cene za dvoposteljne sobe, Slovenija, 2016 

Vir: SURS

TURISTIČNE ZMOGLJIVOSTI

Koliko hotelov imamo?
V Sloveniji je v 2015 delovalo 681 hotelov 
in podobnih nastanitvenih objektov. 
Največ hotelov in njim podobnih 
nastanitvenih objektov so tedaj našteli 
v Italiji. V Sloveniji smo imeli povprečno 
3 hotele na 100 km2 površine in se s 
tem podatkom med sosedami uvrstili 
na tretje mesto (za Avstrijo in Italijo ter 
pred Madžarsko in Hrvaško).

Prenočitve po nastanitvenih 
objektih, Slovenija, 2016

Vir: SURS

Hotelske sobe in cene
V 2016 je bila zasedenost hotelskih sob 
v Sloveniji največja v juliju in avgustu; 
takrat so namreč turisti napolnili skoraj 
80 % vseh razpoložljivih sob. Po pravilu 
ponudbe in povpraševanja pa so seveda 
tudi cene za eno- in dvoposteljne sobe 
v hotelih z več kot tremi zvezdicami 
(z zajtrkom in turistično takso) v teh 
mesecih najvišje.

http://ec.europa.eu/eurostat
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NEKAJ ZNAČILNOSTI NAŠIH NAJŠTEVILNEJŠIH TUJIH TURISTOV

Zakaj prav v Slovenijo? 
Kar 77 % tujih turistov je v glavni sezoni 
2015 (julij in avgust) obiskalo Slovenijo 
z namenom, da bi pri nas preživeli 
počitnice, 9 % jih je prišlo k nam iz 
poslovnih razlogov, 4 % so na poti 
drugam pri nas le prenočili, drugi pa so 
obiskali Slovenijo iz drugih razlogov. 

Od kod prihajajo, kolikokrat prenočijo, koliko zapravijo?
V 2016 so od tujih turistov pri nas največkrat prenočili turisti iz Italije; zabeleženih 
je bilo nad 1,1 milijona njihovih prenočitev, kar je bilo 16 % vseh prenočitev tujih 
turistov v navedenem letu. Sledili so turisti iz Avstrije in Nemčije; turisti iz vsake 
od omenjenih držav so prenočili več kot 800.000-krat, to je iz vsake po 11 % vseh 
prenočitev tujih turistov. 

Od turistov z naših glavnih turističnih trgov se pri nas najdlje zadržijo avstrijski in 
nemški turisti (v 2016: oboji povprečno 2,7 prenočitve), od vseh tujih turistov pa 
turisti iz Ruske federacije (povprečno 4,8 prenočitve).  

Vsi tuji turisti so v glavni sezoni (julij in avgust) 2015 pri nas porabili na dan povprečno 
100 EUR na osebo. Tisti, ki so bivali v hotelih, so porabili povprečno 116 EUR na dan, 
tisti, ki so bivali v kampih, pa povprečno 50 EUR na dan. Največ so zapravili italijanski 
turisti (povprečno 112 EUR na osebo na dan). 

Značilnosti tistih tujih turistov, ki v Sloveniji prenočijo največkrat

Vir: SURS

Deleži tujih turistov glede na glavno prevozno sredstvo, s katerim pripotujejo 
v Slovenijo, glavna sezona, 2015

Vir: SURS

Prevozno sredstvo
Največ tujih turistov pripotuje v 
Slovenijo z osebnim avtomobilom ali 
letalom, v glavni sezoni 2015 jih je tako 
pripotovalo 86 % (osebni avtomobil: 
62 %; letalo: 24 %). Preostala prevozna 
sredstva so si sledila takole: avtobus 
5 %; bivalni avtomobil (avtodom) 4 %; 
vlak 2 %; motorno kolo 1 %; drugo 2 %.

Dober glas o Sloveniji privabi k 
nam največ tujih gostov
V 2015 prišlo v Slovenijo 26 % tujih 
turistov po priporočilih sorodnikov 
in prijateljev, 25 % pa zaradi osebnih 
izkušenj.
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Koliko prebivalcev Slovenije vsaj enkrat na leto potuje?
V 2016 se jih je na vsaj eno zasebno potovanje odpravilo skoraj 1,2 mio. ali 67 %, na 
vsaj enem poslovnem (ali študijskem) potovanju pa jih je bilo okoli 0,2 mio. ali 12 %.  

Koliko moških, koliko žensk? 
Pri zasebnih potovanjih sta spola številčno precej izenačena (to je veljalo tudi za 
udeležence potovanj v 2016), pri poslovnih potovanjih pa so moški nekoliko 
številnejši od žensk (v letu 2016 in v zadnjih petih letih, tj. v letih 2012–2016, je bilo 
to razmerje okoli tri proti dve).

Udeležba na zasebnih in poslovnih potovanjih po spolu, Slovenija, 2016

Vir: SURS

Udeležba na zasebnih in poslovnih potovanjih po spolu, Slovenija

2012 2013 2014 2015 2016

1.000
Vsi prebivalci, stari vsaj 15 let 1.761 1.760 1.759 1.759 1.758

Prebivalci na zasebnih potovanjih – skupaj 1.120 1.082 1.106 1.101 1.170
moški 571 536 538 556 591
ženske 549 546 568 545 580

Prebivalci na poslovnih potovanjih – skupaj 227 206 243 206 204
moški 134 126 141 121 121
ženske 93 80 102 85 83

Vir: SURS

Zakaj nekateri ne potujejo?
Največ, 47 % tistih, ki se v 2016 niso odpravili na nobeno zasebno potovanje, jih 
zasebno ni potovalo iz finančnih razlogov, tretjina (34 %) pa iz zdravstvenih razlogov.  

POTUJEMO, POTUJETE, POTUJEJO …

 Turistična potovanja
Vsi odhodi od doma z najmanj eno 
prenočitvijo in z največ 365 zaporednimi 
prenočitvami. Lahko so zasebna ali 
poslovna.

 Zasebna potovanja 
Potovanja, na katera se odpravimo 
zaradi sprostitve (preživljanje 
prostega časa, počitnice, dopust) 
ali zaradi obiska sorodnikov in 
prijateljev.

 Poslovna potovanja
Potovanja, katerih glavni namen 
je poklicne ali študijske narave 
(npr. kongresi, seminarji, poslovna 
srečanja, poklicna športna udeležba 
ipd.).

 Med turistična potovanja ne 
      spadajo:
enodnevni zasebni izleti in enodnevne 
poslovne poti, tedenske migracije ali 
odhodi na delo ali šolanje, sezonsko 
delo, bivanje v bolnišnicah, zaporih in 
azilnih domovih.
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OSNOVNE ZNAČILNOSTI ZASEBNIH IN POSLOVNIH POTOVANJ

Število potovanj in njihov cilj 
Prebivalci Slovenije smo se v 2016 odpravili na skoraj 4,6 mio. turističnih potovanj, 
od tega je bilo 89 % zasebnih in 11 % poslovnih potovanj. Cilj večine zasebnih (60 %) 
in večine poslovnih potovanj (81 %) je bila tujina. Ciljna država dveh tretjin vseh 
zasebnih potovanj v tujino je bila Hrvaška, glavna ciljna država poslovnih potovanj 
pa je bila Nemčija (pri 15 % vseh poslovnih potovanj v tujino).

Turistična potovanja prebivalcev Slovenije, 20161)

1) Zaradi zaokroževanja se seštevki ne ujamejo. 
Vir: SURS

Trajanje potovanj (izraženo v številu prenočitev) 

Zasebna potovanja prebivalcev Slovenije v 2016 so trajala povprečno okoli 
5 prenočitev; samo tista po Sloveniji so trajala povprečno 3 prenočitve, samo tista 
v tujino oz. po tujini pa povprečno 6 prenočitev (ta so bila torej dvakrat daljša). 
Poslovna potovanja so bila na splošno krajša od zasebnih (vsa skupaj: povprečno 
3 prenočitve; v Sloveniji okoli 2, v tujini pa 3,5).

Stroški (na osebo na dan) 

Na zasebnih potovanjih smo porabili povprečno okoli 44 EUR (po tujini povprečno 
46 EUR, po Sloveniji povprečno 36 EUR), na poslovnih potovanjih pa povprečno 
okoli 177 EUR (v Sloveniji 122 EUR, v tujini 184 EUR) ali štirikrat več kot na zasebnih 
potovanjih.

ZANIMIVOSTI IZ EU

Enodnevni zasebni izleti in 
enodnevne poslovne poti
Enodnevni zasebni izleti in enodnevne 
poslovne poti sicer ne sodijo med 
turistična potovanja, vendar jih 
moramo omeniti, ker imajo izjemno 
pomembno vlogo v turizmu kot 
gospodarski dejavnosti. 

V 2015 smo prebivalci Slovenije opravili 
okoli 9,3 mio. enodnevnih zasebnih 
izletov in okoli 1,2 mio. enodnevnih 
poslovnih poti. Večino prvih (82 %) in 
drugih (68 %) smo opravili v Sloveniji. 
Na enodnevnih zasebnih izletih v 
Sloveniji smo porabili povprečno 33 
EUR, na enodnevnih poslovnih poteh 
pa 46 EUR na osebo. Na enodnevnih 
zasebnih izletih v tujino smo porabili 
povprečno 51 EUR, na enodnevnih 
poslovnih poteh pa 69 EUR na osebo.

90 % : 10 %
V EU-28 je bilo številčno razmerje med 
zasebnimi in poslovnimi potovanji 
prebivalcev v 2015 táko: 90 % : 10 %. 

Luksemburg : Romunija
Prebivalci Luksemburga so kar 99 % 
vseh zasebnih in 98 % vseh poslovnih 
potovanj v 2015 opravili v tujini, 
prebivalci Romunije pa so v tujini 
opravili samo 6 % vseh zasebnih in 1 % 
vseh poslovnih potovanj. 
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V katerih mesecih največ potujemo? 
Prebivalci Slovenije največ potujemo med počitnicami, v juliju in avgustu. V 2016 
smo se v teh dveh mesecih odpravili na več kot tretjino (37 %) vseh zasebnih 
potovanj v tem letu. Samo v teh dveh mesecih je tudi število daljših potovanj (tj. z 
vsaj 4 prenočitvami) višje od krajših (1–3 prenočitve).  

Mesečna razporeditev zasebnih potovanj, Slovenija, 2016

Vir: SURS

Kako potujemo?
Na veliko večino zasebnih potovanj se odpravimo z lastnim prevozom. V 2016 so bila 
osebna motorna vozila naše glavno prevozno sredstvo pri 86 % zasebnih potovanj. 
Pri 6 % potovanj je bilo to letalo, pri 5 % avtobus in pri 2 % vlak.

Zasebna potovanja po glavnih vrstah prevoznih sredstev, Slovenija, 2016

Vir: SURS

KAKO OBIČAJNO POČITNIKUJEMO?

ZANIMIVOSTI IZ EU

Prevozna sredstva
Osebni avtomobil
Prebivalci Slovenije smo se tudi v 2015 
na 86 % vseh zasebnih potovanj opravili 
z osebnim motornim vozilom (to je 
bil največji delež med vsemi državami 
članicami EU-28).

Letalo
Prebivalci Malte so se na 56 % zasebnih 
potovanj odpravili z letalom.

Avtobus 
Prebivalci Hrvaške so petino (22 %) 
vseh zasebnih potovanj opravili z 
avtobusom.

Vlak
Prebivalci Švedske so se na vsako šesto 
(16 %) zasebno potovanje odpravili z 
vlakom. 

Julij, avgust v EU
Prebivalci Grčije so v juliju in avgustu 
2015 opravili več kot polovico (52 %), 
prebivalci Nemčije pa le petino (20 %) 
vseh zasebnih potovanj, opravljenih v 
tem letu.  
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Kje prenočujemo? 
V 2016 smo kot turisti bivali v hotelih, kampih ali drugih najetih nastanitvenih 
objektih pri 55 % zasebnih potovanj, pri 45 % pa pri sorodnikih, prijateljih ali v 
lastnem počitniškem bivališču. Tisti, ki so bivali v hotelu ali podobnem objektu, so 
porabili povprečno največ denarja (82 EUR na osebo na dan), tisti, ki so bivali v 
lastnem počitniškem bivališču, pa najmanj (20 EUR).

Zasebna potovanja po glavnih vrstah nastanitve, Slovenija, 2016

Vir: SURS

ZANIMIVOSTI IZ EU

Belgija : Portugalska
Prebivalci Belgije so v 2015 pri skoraj 
štirih petinah (79 %) vseh zasebnih 
potovanj prenočevali v najetih 
nastanitvenih objektih, prebivalci 
Portugalske pa samo pri četrtini (24 %) 
vseh zasebnih potovanj.

Najobičajnejše zasebno 
potovanje prebivalcev 
Slovenije v tujino v 2016
• prevozno sredstvo: osebni 

avtomobil    
• ciljna država: Hrvaška
• nastanitev: lastno (ali 

družinsko) počitniško bivališče
• trajanje: dve prenočitvi
Takšnih potovanj je bilo v 2016 
okoli 189.000.
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Struktura celotnih izdatkov za turistično potrošnjo, Slovenija, 2014

Vir: SURS

CELOTNI IZDATKI ZA TURISTIČNO POTROŠNJO

Na prejšnjih straneh so bili izdatki 
turistov, tujih ali domačih, tistih na 
zasebnih ali poslovnih potovanjih, 
predstavljeni kot povprečni dnevni 
izdatek posameznega turista na 
katerem koli potovanju ali za katero 
koli potovanje. 

Koliko pa znaša vrednost celotnih 
izdatkov za turistično potrošnjo v 
Sloveniji?

Kakšna je njihova struktura? 

V letu 2014 so bili celotni izdatki 
za turistično potrošnjo (prebivalcev 
Slovenije in tujih obiskovalcev) ocenjeni 
na okoli 3,5 mrd. EUR. 

Izdatki tujih obiskovalcev so zajemali 
okoli 2,4 mrd. EUR ali 69 %, izdatki 
domačih prebivalcev pa okoli 1,1 mrd. 
EUR ali 31 % celotnih izdatkov. 
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KAKO POMEMBNA GOSPODARSKA DEJAVNOST JE TURIZEM?

Gospodarstvo Slovenije, 2014 

Vir: SURS

V 2014 so domači proizvajalci proizvedli 
za 71 mrd. EUR blaga in storitev ali 
70 % celotne domače ponudbe; ta je 
znašala 101 mrd. EUR. Nekaj manj kot 
polovica vrednosti proizvodnje domačih 
proizvajalcev je bila ovrednotena 
kot dodana vrednost (32 mrd. EUR). 
Vrednost bruto domačega proizvoda 
(BDP) celotnega gospodarstva Slovenije 
pa je v 2014 znašala 37 mrd. EUR.

Dodana vrednost turistične dejavnosti in njen prispevek k BDP  
Proizvodnja turistične dejavnosti je v letu 2014 znašala okoli 2,2 mrd. EUR, ustvarjena 
dodana vrednost pa je znašala okoli 1,2 mrd. EUR, kar je bilo 3,7 % celotne dodane 
vrednosti slovenskega gospodarstva. Ob upoštevanju vseh davkov, ki so bili vplačani 
v okviru turistične potrošnje (okoli 0,6 mrd. EUR), je neposredni turistični BDP v 2014 
znašal okoli 1,8 mrd. EUR ali 4,9 % celotnega BDP Slovenije.

Ob dodatnem upoštevanju posrednih učinkov, ki jih je imela turistična potrošnja 
na druge dejavnosti gospodarstva, pa je skupni BDP, ki je bil posledica turistične 
potrošnje, v 2014 znašal okoli 3,1 mrd. ali 8,2 % celotnega BDP Slovenije v tem letu.
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Delovno aktivni v dejavnostih, povezanih s turizmom, Slovenija, 2016

Vir: SURS (metodologija OECD)

Število turistov na zaposlenega v dejavnostih, povezanih s turizmom, 
Slovenija, 2016

Vir: SURS (metodologija OECD)

ZAPOSLITVE V TURIZMU

Zaposleni in samozaposleni 
Število delovno aktivnih oseb (to so 
zaposleni in samozaposleni skupaj) v 
dejavnostih, povezanih s turizmom, se 
je v 2016 glede na 2015 povečalo za 
4 %. V 2016 so omenjene dejavnosti 
zaposlovale skoraj 52.000 delovno 
aktivnih oseb ali 6,3 % vseh delovno 
aktivnih v državi. Največ teh oseb je 
opravljalo gostinske storitve, in sicer 
skoraj 24.000 ali 45 % vseh delovno 
aktivnih v turizmu; 19 % jih je delalo 
v nastanitvenih objektih, 16 % v 
prevozništvu. 

Povprečna neto plača delovno 
aktivnih, zaposlenih ali samozaposlenih 
v dejavnostih, povezanih s turizmom, je 
v 2016 znašala 907 EUR.

Število turistov na zaposlenega  
Slovenijo je v 2016 obiskalo več kot 
4,3 milijona turistov, njihove želje in 
potrebe pa je, kot je bilo že omenjeno, 
izpolnjevalo blizu 52.000 delovno 
aktivnih turističnih delavcev. To pomeni, 
da je vsak delovno aktivni v turizmu v 
povprečju skrbel za 83 turistov. 
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VIRI

Ekonomsko področje. Turizem. SI-STAT podatkovni portal. Ljubljana: Statistični urad Republike
Slovenije. Pridobljeno 1. 9. 2017 s spletne strani: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/Ekonomsko.asp

Tourism. Statistics Database. Luxembourg: European Commission, EUROSTAT. Pridobljeno 1. 9. 2017 s spletne strani: 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

AT Avstrija

BE Belgija

BG Bolgarija

CY Ciper

CZ Češka republika

DE Nemčija

DK Danska

EE Estonija

EL Grčija

ES Španija

FI Finska

FR Francija

HR Hrvaška

HU Madžarska

IE Irska

IT Italija

LT Litva

LU Luksemburg

LV Latvija

MT Malta

NL Nizozemska

PL Poljska

PT Portugalska

RO Romunija

SE Švedska

SI Slovenija

SK Slovaška

UK Združeno kraljestvo

KR Republika Koreja

KRAJŠAVE

BDP bruto domači proizvod

EUR evro

GURS Geodetska uprava Republike Slovenije

OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

SURS Statistični urad Republike Slovenije

MERSKE ENOTE

% odstotek

mio. milijon 

mrd. milijarda

km2 kvadratni kilometer

MEDNARODNE KRATICE IMEN DRŽAV

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/Ekonomsko.asp
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/Ekonomsko.asp
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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KAKO DO STATISTIČNIH PODATKOV IN INFORMACIJ?

♦ na spletnih straneh Statističnega urada 
 www.stat.si

♦ po pošti, telefonu ali elektronsko
 naslov: Statistični urad Republike Slovenije,  
  Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija

 telefon: (01) 241 64 04

 e-naslov: info.stat@gov.si

  @StatSlovenija

♦ z naročilom statističnih publikacij
 naslov: Statistični urad Republike Slovenije, 
  Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija

 telefon: (01) 241 52 85

 e-naslov: gp.surs@gov.si

♦ z obiskom v Informacijskem središču
 poslovni čas: od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.30
   petek od 9.00 do 14.30

www.stat.si
mailto:info.stat%40gov.si?subject=
mailto:gp.surs%40gov.s?subject=
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