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Zasebna potovanja
Delež potovanj v % Povprečno število prenočitev Povprečni izdatki na osebo na dan, v SIT

skupaj v Slovenijo v tujino skupaj v Sloveniji v tujini skupaj v Sloveniji v tujini
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
2. četr. 2003 100.0 40.5 59.5 3.9 3.2 4.4 7,580 4,747 9,023
3. četr. 2003 100.0 35.7 64.3 6.6 4.0 8.1 6,557 5,199 6,926

Poslovna potovanja
Delež potovanj v % Povprečno število prenočitev Povprečni izdatki na osebo na dan, v SIT1

skupaj v Slovenijo v tujino skupaj v Sloveniji v tujini skupaj v Sloveniji v tujini
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
2. četr. 2003 100.0 35.0 65.0 3.4 2.2 4.0 29,763 21,462 32,526
3. četr. 2003 100.0 24.8 75.2 3.3 2.5 3.6 31,334 11,832 35,755
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 tretjem četrtletju leta 2003 na
daljše ali krajše, zasebno ali poslovno turistično potovanje (odhodi od doma z najmanj 1 prenočitvijo, vendar ne
z več kot 365 prenočitvami) odšlo približno 891 tisoč ali 52.5% prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več (v
nadaljevanju turisti). Delež turistov, ki so se odločili za tovrstno potovanje, se je v primerjavi s tretjim četrtletjem
leta 2002 zmanjšal za 0.2 odstotne točke, v primerjavi s tretjim četrtletjem 2001 pa za 1.7 odstotne točke.
Za zasebno turistično potovanje se je v tretjem četrtletju 2003 odločilo 51.6% prebivalcev Slovenije, starih 15 let
ali več. V tem obdobju je 64.3% turistov, ki so potovali zasebno, odšlo na potovanje v tujino kar je za 4.0 odstotne
točke manj kot v istem obdobju leta 2002; večino potovanj v tujino pa je bilo daljših (79.1%). Delež zasebnih
potovanj v Sloveniji se je v tretjem četrtletju lani v primerjavi z istim obdobjem leta 2002 povečal za 4 odstotne
točke.
Skoraj vsa zasebna potovanja v tujino (98.7%) so tudi v tretjem četrtletju lani, podobno kot v letu 2002, potekala
v Evropi, največkrat na Hrvaškem. Medtem ko se je po podatkih ankete SURS delež turistov, ki so odšli na
Hrvaško v tretjem četrtletju 2003, glede na isto obdobje v letu pred tem znižal (s 84.3% na 78.7%), pa je po
podatkih Hrvaškega zavoda za statistiko v tem obdobju prišlo do povečanja števila slovenskih turistov na
Hrvaškem (za 4.5%). V opazovanem obdobju se je povečal delež potovanj v BiH (za 1.6 o. t.) in zmanjšal delež
potovanj v Italijo (za 0.8 o. t.). Domače prebivalstvo je na zasebnem potovanju v Sloveniji v tretjem četrtletju 2003
potrošilo v povprečju za 5.8% več na dan kot v istem obdobju leta 2002; na zasebnem potovanju v tujino pa za
12.8% več, kar je najverjetneje povezano s spremembo strukture prenočitev po vrstah nastanitvenih objektov
(povečalo se je povprečno število prenočitev v hotelih in zasebnih nastanitvah, zmanjšalo pa v kampih).
V tretjem četrtletju lani je, podobno kot v ostalih četrtletjih leta 2003, več poslovnih potovanj potekalo v tujini
(75.2%), delež le-teh pa se je glede na primerljivo obdobje leta 2002 precej povečal (za 21.7 o. t.). 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 lanskem tretjem četrtletju 47.5% prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več, ni odšlo na turistično potovanje (v
istem obdobju leta 2002 47.3%). V primerjavi s tretjim četrtletjem leta 2002 se je zmanjšal delež oseb, ki niso
odšle na potovanje, ker za potovanje niso čutile nobene potrebe (za 4.2 o. t.), povečal pa se je delež oseb, ki niso
potovale zaradi težav z zdravjem (za 3.4 o. t.) in delež oseb, ki so imele finančne težave za 1.4 o. t. (gl. graf).

Graf: Razlogi za neudeležbo domačega prebivalstva na zasebnih potovanjih
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