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Leto 2019 za slovenski turizem rekordno
Turizem je hitro rastoča panoga, število turistov je do letos iz leta v leto raslo. Leto 2019 je bilo 
za slovenski turizem rekordno, saj je bilo v turističnih nastanitvenih obratih zabeleženih največ 
prihodov in največ prenočitev turistov doslej: več kot 6,2 milijona prihodov turistov, kar je bilo 
5,0 % več kot v letu 2018, in skoraj 15,8 milijona prenočitev turistov ali 0,5 % več kot v letu 
2018. Domači turisti so bili pri številu prihodov turistov v letu 2019 udeleženi s 24,5 %, pri 
številu njihovih prenočitev pa s 27,9 %. Od tujih turistov, ki so v 2019 obiskali Slovenijo, so 
največ prenočitev ustvarili Nemci (9,7 % vseh prenočitev tujih turistov), sledili so Italijani (8,1 %) 
in Avstrijci (6,4 %).
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April 2020 brez prihodov turistov
V januarju in februarju 2020 je bilo število prihodov in prenočitev turistov v Sloveniji 
primerljivo s preteklim letom, v marcu in aprilu 2020 pa je epidemija covida-19 slovenski 
turizem povsem ohromila. Prihodov turistov od sredine marca od sredine maja 2020 ni bilo, 
prenočitev je bilo zanemarljivo malo, pa še te so ustvarile osebe, ki ostajajo v Sloveniji dalj 
časa zaradi študija v okviru mednarodnih študijskih izmenjav. Po preklicu epidemije so se 
turisti začeli počasi vračati; število prihodov turistov in število njihovih prenočitev sta v juniju 
2020 dosegli približno 35 % vrednosti iz junija 2019.

Stopnje rasti prihodov in prenočitev turistov, Slovenija, 2020/2019
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Veliko večino turističnih prenočitev v juliju in 
avgustu ustvarili domači turisti
V juliju in avgustu 2020 se je število turističnih prenočitev v nastanitvenih obratih glede na 
prejšnje mesece tega leta skokovito povečalo. Uvedba turističnih bonov je spodbudila domače 
goste, da so dopustovali v Sloveniji. Domači turisti so tako v juliju 2020 ustvarili skoraj 1,4 
milijona prenočitev ali 68 % vseh in 155 % več kot v juliju 2019. V avgustu 2020 pa so 
ustvarili malo manj kot 1,7 milijona turističnih prenočitev ali 67,4 % vseh in 164 % več kot v 
avgustu 2019.

Stopnje rasti prihodov in prenočitev domačih turistov, Slovenija, 2020/2019
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Med maloštevilnimi tujimi turisti največ turistov 
iz Nemčije
S sprostitvijo nekaterih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 so se počasi začeli vračati v 
Slovenijo tudi tuji turisti. V maju 2020 je bilo v turističnih nastanitvenih obratih zabeleženih 
približno 3.800 prihodov tujih turistov in nekaj več kot 14.000 njihovih prenočitev. Število 
prihodov tujih turistov je v maju 2020 doseglo približno 1 %, število njihovih prenočitev pa 2 % 
vrednosti iz maja 2019. V juniju 2020 je bilo v nastanitvenih obratih zabeleženih nekaj več kot 
201.000 prenočitev turistov (ali 84 % manj kot v juniju 2019), v juliju 2020 nekaj več kot 670.000 
(ali 66 % manj kot v juliju 2019), v avgustu 2020 pa malo manj kot 820.000 (ali 64 % manj kot v 
avgustu 2019). Od sprostitve omenjenih ukrepov dalje so skoraj tretjino prenočitev tujih turistov 
ustvarili turisti iz Nemčije.

Stopnje rasti prihodov in prenočitev tujih turistov, Slovenija, 2020/2019
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Največ prenočitev turistov v obmorskih občinah
Na ravni vrst turističnih občin je bilo v obdobju od začetka maja do konca avgusta 2020 
zabeleženih največ turističnih prenočitev v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (35 % 
vseh), sledile so obmorske občine (28 % vseh). Domači turisti so v omenjenem obdobju 
ustvarili največ prenočitev v obmorskih občinah (30 % vseh), tuji turisti pa v gorskih občinah 
(47 % vseh).
Od vrst turističnih občin je v obdobju od začetka maja do konca avgusta 2020 v primerjavi 
istim obdobjem v letu 2019 izgubila največji delež turistov občina Ljubljana: 82 %. Pri tem 
moramo upoštevati, da so kar 98 % prenočitev v Ljubljani v omenjenem obdobju leta 2019 
ustvarili tuji turisti.

Prenočitve turistov po vrstah turističnih občin, Slovenija
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Več prenočitev kot v 2019 na turističnih kmetijah 
z nastanitvijo
Z vidika vrst nastanitvenih obratov je bilo v obdobju od začetka maja do konca avgusta 2020 
zabeleženih največ prenočitev v hotelih (31 % vseh turističnih prenočitev), sledile so zasebne 
sobe, apartmaji in hiše (27 % vseh prenočitev) ter kampi (22 % vseh prenočitev), pri čemer pa 
je bilo v vseh nastanitvenih obratih ustvarjenih manj prenočitev kot v istem obdobju 
preteklega leta, razen na turističnih kmetijah z nastanitvijo; te so od začetka maja do konca 
avgusta 2020 zabeležile za 3 % več prenočitev kot v istem obdobju leta 2019. Tri četrtine 
prenočitev na turističnih kmetijah so ustvarili domači turisti.



Od začetka januarja do konca avgusta 2020 je bilo v Sloveniji zabeleženih približno 2,4 
milijona prihodov turistov (ali 47 % manj kot v istem obdobju 2019) in približno 7 milijonov 
njihovih prenočitev (ali 40 % manj kot v istem obdobju 2019).
Turistični nastanitveni obrati v Sloveniji so od začetka januarja do konca avgusta 2020 
zabeležili za 26 % več prihodov domačih turistov kot v istem obdobju leta 2019, njihovih 
prenočitev pa za 34 % več. Prihodov tujih turistov je bilo v tem obdobju za 70 % manj kot v 
istem obdobju prejšnjega leta, njihovih prenočitev pa za 67 % manj.

Do konca avgusta 2020 za 34 % več prenočitev 
domačih turistov kot v istem obdobju leta 2019
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