METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatke o prihodih in prenočitvah turistov ter o turističnih nastanitvenih zmogljivostih v Sloveniji smo
na Statističnem uradu Republike Slovenije do leta 2018 zbirali s tiskanimi vprašalniki (v okviru
statističnega raziskovanja Prihodi in prenočitve turistov). V letu 2018 smo začeli uporabljati nova
podatkovna vira: podatke o nastanitvenih obratih in o njihovih zmogljivostih smo začeli prevzemati iz
Registra nastanitvenih obratov (RNO), podatke o prihodih in prenočitvah turistov ter o zasedenosti
turističnih nastanitvenih zmogljivosti pa iz sistema za elektronsko poročanje podatkov,
poimenovanega eTurizem.
S prehodom na omenjena nova podatkovna vira sta se bistveno spremenili tako opazovana enota kot
opazovana populacija. V novih podatkovnih virih so namreč zajeti tudi manjši nastanitveni obrati, tj.
taki z manj kot 10 stalnimi ležišči, ki jih pred letom 2018 nismo vključevali v mesečno raziskovanje.
Posledica teh metodoloških sprememb je, da podatki, ki so bili oz. ki bodo pridobljeni od januarja
2018 dalje, niso oz. ne morejo biti povsem primerljivi s podatki, pridobljenimi v mesecih pred
januarjem 2018, in smo jih zato, da bodo primerljivi, preračunali.
Podatki za 2017 so bili preračunani na mikroravni; preračun teh podatkov je bil za manjkajoči del
populacije izveden s postopki vstavljanja podatkov na ravni posameznih enot (nastanitvenih obratov).
Ocene za obdobje 2010–2016 pa so bile izvedene na makroravni, in sicer s pomočjo ustreznega
modela (agregati na najnižji ravni posameznih domen).
V podatkovni bazi SI-STAT (Ekonomsko področje – Turizem – Nastanitvena statistika) so tako na
voljo primerljivi mesečni in letni podatki o prihodih in prenočitvah turistov za obdobje 2010–2018.
Mesečni podatki za mesece do decembra 2017, ki so bili pripravljeni in objavljeni po stari metodologiji
iz leta 2010, so odslej v podatkovni bazi SI-STAT na voljo med arhivskimi podatki (Ekonomsko
področje – Turizem – Arhivski podatki – Nastanitvena statistika, 2008–2017).
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