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Zasebna potovanja
Delež potovanj v % Povprečno število prenočitev Povp. izdatki na osebo na dan v SIT

Skupaj v Slovenijo v tujino skupaj v Slovenijo v tujino skupaj v Slovenijo v tujino
1. četr. 2002 100.0 69.4 30.6 3.1 2.5 4.4 6,945 4,142 10,662
2. četr. 2002 100.0 52.2 47.8 3.5 2.7 4.4 7,251 4,694 8,844
3. četr. 2002 100.0 31.7 68.3 6.8 4.4 7.9 5,895 4,916 6,140
4. četr. 2002 100.0 59.9 40.1 3.8 2.8 5.2 7,904 4,955 10,436
1. četr. 2003 100.0 68.1 31.9 3.7 2.9 5.3 10,164 5,862 15,289

Poslovna potovanja
Delež potovanj v % Povprečno število prenočitev Povp. izdatki na osebo na dan v SIT1

Skupaj v Slovenijo v tujino skupaj v Slovenijo v tujino skupaj v Slovenijo v tujino
1. četr. 2002 100.0 30.7 69.3 3.2 2.2 3.7 28,094 16,401 31,847
2. četr. 2002 100.0 20.9 79.1 3.2 1.6 3.6 25,219 19,719 25,888
3. četr. 2002 100.0 46.5 53.5 4.6 2.4 6.6 20,693 12,242 22,075
4. četr. 2002 100.0 28.9 71.1 3.4 1.8 4.0 35,149 20,702 37,571
1. četr. 2003 100.0 32.7 67.3 2.1 1.8 2.3 49,166 23,419 60,137
Vir podatkov: SURS. Opomba: 1 v izdatke poslovnega potovanja se štejejo tudi stroški, ki jih je kril delodajalec, prav tako pa tudi

izdatki, ki so jih poslovni turisti porabili v zasebni namen.

Po podatkih SURS-ove četrtletne ankete o potovanjih domačega prebivalstva je v prvem četrtletju letos približno 326
tisoč ali 19.2% prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več (v nadaljevanju turisti), odšlo na daljše ali krajše, zasebno ali
poslovno turistično potovanje (odhodi z doma z najmanj 1 prenočitvijo, vendar ne z več kot 365 prenočitvami). Delež
turistov, ki so se odločili za tovrstno potovanje, se je v primerjavi s prvim četrtletjem lani za malenkost zmanjšal (za 0.6
odstotne točke), v primerjavi s prvim četrtletjem 2001 pa se je zmanjšal za 3.1 odstotne točke.
Za zasebno turistično potovanje se je v prvem četrtletju letos odločilo 16.9% prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več,
kar je za 0.2 odstotne točke manj kot v enakem obdobju lani. V tem obdobju je 50.9% turistov, ki so potovali zasebno,
odšlo na daljše potovanje. Delež zasebnih potovanj, ki so potekala v Sloveniji, se je v opazovanem obdobju letos v
primerjavi z istim obdobjem lani znižal (z 69.4% na 68.1%). Skoraj vsa zasebna potovanja v tujino (93.0%) so tudi v
prvem četrtletju letos, podobno kot v lanskem letu, potekala v Evropi.
Prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več, so se v opazovanem obdobju največkrat odločili za potovanje na Hrvaško,
vendar pa se je delež teh potovanj glede na prvo četrtletje leta 2002 precej znižal (iz 46.5% na 35.1%). Takšna gibanja
potrjujejo tudi podatki Hrvaškega zavoda za statistiko, po katerih je bilo število nočitev Slovencev na Hrvaškem v prvem
četrtletju letos za 14% manjše kot v istem obdobju lani. Za razliko od lanskega prvega četrtletja se je v letošnjem povečal
delež potovanj v Italijo in Avstrijo (za 8.6 in 7.8 odstotne točke), zmanjšal pa delež potovanj v Bosno in Hercegovino (za
1.9 odstotne točke). Pri daljših zasebnih potovanjih v Evropi sta bili najpogostejši cilj Italija in Avstrija. Slovenski turisti so
na zasebnem potovanju v Sloveniji potrošili v povprečju za 42% več na dan kot v istem obdobju lani, na kar je verjetno
vplivala najugodnejša smučarska sezona v zadnjih desetih letih; na zasebnem potovanju v tujino, pa za 43% več, na kar
pa je najverjetneje vplivala sprememba v strukturi potovanj (gl. graf).
V prvem četrtletju letos je podobno kot v istem obdobju lani poslovno potovalo 3.8% prebivalcev Slovenije, starih 15 let
in več. Več poslovnih potovanj je bilo podobno kot lani opravljenih v tujini (67.3%), vendar pa se je ta delež glede na prvo
četrtletje lani znižal za 2.0 odstotne točke. Povprečno število prenočitev je bilo manjše kot pri zasebnih potovanjih, vendar
pa so bili povprečni izdatki na osebo na dan veliko višji (gl. tabelo).
V letošnjem prvem četrtletju kar 80.8% prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več, ni odšlo na turistično potovanje (lani
v istem obdobju 80.2% in leta 2001 77.7%). V primerjavi s prvim četrtletjem lani se je zmanjšal delež oseb, ki niso odšle
na potovanje zaradi pomanjkanja časa (34.6%), povečal pa se je delež oseb, ki so imele finančne težave (27.9%) ter
delež oseb, ki za potovanje niso čutile nobene potrebe (11.7%).

Graf: Struktura zasebnih potovanj prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, glede na ciljno državo
potovanja

1. četrtletje 2002

Avstrija

Bosna in 
Hercegovina

Druge 

Italija

Hrvaška

1. četrtletje 2003

Hrvaška

Italija

Druge 

Bosna in 
Hercegovina

Avstrija

Vir podatkov: SURS.


