METODOLOŠKO POJASNILO
SLOVENSKE POTOVALNE AGENCIJE

To metodološko pojasnilo se nanaša na objavljanje podatkov:
- Slovenske potovalne agencije, Slovenija, letno (Prva objava)
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1. NAMEN
Z objavljenimi podatki spremljamo gibanje domačih in tujih turistov v organizaciji
domačih potovalnih agencij. Podatki nam dajejo boljši vpogled v delovanje turističnih
agencij. Objavljamo podatke o številu domačih in tujih turistov, številu domačih in tujih
nočitev in število domačih izletnikov.

2. PRAVNA PODLAGA
-

Letni program statističnih raziskovanj (LPSR):
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

3. ENOTA, KI JO OPISUJEJO OBJAVLJENI PODATKI
Enote, ki jih opisujejo objavljeni podatki, so turisti, nočitve in izletniki. Turiste
preučujemo najprej glede na to, ali gre za domače ali tuje turiste:
- domače turiste preučujemo po državah, kamor so potovali v organizaciji
slovenskih potovalnih agencij;
- prenočitve domačih turistov preučujemo po državah, kamor so potovali v
organizaciji slovenskih potovalnih agencij;
- domače izletnike na enodnevnih izletih v organizaciji slovenskih potovalnih
agencij preučujemo po državah, kamor so potovali;
- tuje turiste, ki so jim potovanja organizirale slovenske potovalne agencije,
preučujemo po državah, iz katerih so pripotovali;
- prenočitve tujih turistov, ki so jim potovanja organizirale slovenske potovalne
agencije, preučujemo po državah, iz katerih so pripotovali.

4. IZBOR ENOT OPAZOVANJA
Enote opazovanja so izbrane s polnim zajetjem. V raziskovanje so zajete vse
slovenske agencije, ki se ukvarjajo z dejavnostjo potovalnih agencij, in organizatorji
potovanj, ki imajo licenco za opravljanje te dejavnosti.

5. ZBIRANJE IN VIRI PODATKOV
Podatke pridobivamo v okviru raziskovanja Delo potovalnih agencij (TU/AGEN), s
poštnim vprašalnikom, ki ga izpolnjujejo potovalne agencije in vsi poslovni subjekti ter
njihove podružnice, ki opravljajo storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj.
Tisti (turistični agenti), katerih dejavnost je le posredovanje turističnih potovanj drugih
domačih organizatorjev, niso zajeti v to raziskovanje in ne poročajo.
Podatke zberemo z letnim vprašalnikov: Delo potovalnih agencij, letno (TU-AGEN).
Poročevalske enote ga izpolnijo v začetku leta - s podatki o svojem delu v preteklem
letu.
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6. DEFINICIJE
Potovalne agencije so pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost
organiziranja turističnih potovanj.
Turistična potovanja so odhodi od doma z najmanj eno prenočitvijo, vendar ne z več
kot 365 prenočitvami, in to zaradi preživljanja prostega časa, poslov ali iz drugih
razlogov, vendar pa ne iz pridobitnih razlogov. V tej publikaciji predstavljamo le
podatke o potovanjih, ki so jih organizirale potovalne agencije.
Turisti so osebe, ki v kraju, ki ni njihovo običajno bivališče, prenočijo vsaj eno noč v
gostinskem ali kakem drugem nastanitvenem objektu zaradi počitka ali rekreacije,
zdravja, študija, športa, religije, družine, dela, javne misije ali shoda. Med turiste ne
štejemo selivcev, beguncev, diplomatov in njihovih družinskih članov, uslužbencev
konzulata, članov oboroženih sil in podobno.
Izletniki so osebe, ki odpotujejo iz običajnega življenjskega okolja za manj kot 24 ur,
vendar v kraju, ki ga obiščejo, ne opravljajo pridobitnih aktivnosti (tj. aktivnosti, za
katere bi prejele plačilo).

7. POJASNILA
Podatke smo statistično uredili z uporabo ustreznih sistematskih popravkov.
Več o statističnem urejanju podatkov lahko preberete v splošnem metodološkem
pojasnilu Statistično urejanje podatkov.

8. OBJAVLJANJE PODATKOV

Podatke objavljamo:
Letno:
- podatkovni portal SI-STAT: Ekonomsko področje – Turizem – Slovenske
potovalne agencije in uradi. Objavljajo se absolutni podatki.
- Prva objava (Turizem, Potovanja prebivalcev Slovenije): »Slovenske potovalne
agencije, Slovenija, letno.«.

9. REVIDIRANJE PODATKOV
9.1

OBJAVLJANJE ZAČASNIH IN KONČNIH PODATKOV

Objavljamo le končne podatke.
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9.2

PRELOMI V ČASOVNI VRSTI

V časovni vrsti ni prišlo do prelomov, zato so vse časovne točke primerljive.

Metodološko pojasnilo o revidiranju podatkov je dostopno na spletni strani .
http://www.stat.si/dokument/5296/RevidiranjeStatisticnihPodatkovMPsplosna.pdf.

10.

DRUGA METODOLOŠKA GRADIVA

-

Vprašalnik:
- Vprašalnik za statistično raziskovanje Delo potovalnih agencij (TU-AGEN),
področje: Turizem, podpodročje: Potovanja prebivalcev Slovenije
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/metode-in-klasifikacije/vprasalniki

-

Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Delo potovalnih agencij (TUAGEN)
področje: Turizem, podpodročje: Potovanja prebivalcev Slovenije
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/metode-in-klasifikacije/porocila-okakovosti

3/3

