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Turizem

Za  

1/5 
višji prihodki 

v dejavnosti 
potovalnih agencij.

Storitvene družbe nad pričakovanji 

Storitvene dejavnosti so lani beležile več kot 8-odstotno 

rast prihodka. Vse tržne storitvene dejavnosti so beležile 

rast prihodka, z izjemo arhitekturnega in tehničnega 

svetovanja.  V drugih strokovnih in tehničnih dejavno-

stih ter dejavnostih potovalnih agencij, organizatorjev 

potovanj so se prihodki zvišali za dobro petino. Lani so 

v turističnih nastanitvenih objektih našteli več kot 4,7 

milijona prihodov oz. za 13 % več kot v letu prej in skoraj 

12 milijonov turističnih prenočitev. K povečanemu 

obisku so prispevali predvsem tuji turisti (nad 15-odsto-

tna rast). Hoteli beležijo 8,9-odstotno rast prenočitev. 

Gostinstvo je zabeležilo za slabo desetino višjo rast 

prihodkov. Med storitvenimi dejavnostmi sledijo po rasti 

prihodkov druge informacijske dejavnosti (17 % rast). 

Krepi se tudi prihodek v prometu in skladiščenju (14 %) 

in drugih dejavnostih, povezanih s prometom. 

Turizem  
mora slediti novim trendom
Leto 2017 je bilo za slovenski turizem že četrto rekordno leto zapored. 
Gostje iščejo doživetje in osebno zadovoljstvo.
Katarina Klepec

S 13 odstotki več turističnih prihodov in 11 odstotki 

več nočitev v letu 2017 kot leto poprej slovenski 

turizem beleži nadpovprečno rast. »Slovenija je vse 

bolj prepoznavna in zaželena globalna zelena butična 

destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče razno-

lika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Turisti 

našo deželo vse bolj prepoznavajo in cenijo po kako-

vostni turistični ponudbi z višjo dodano vrednostjo,« 

pojasnjuje Livija Kovač Kostantinovič s Slovenske 

turistične organizacije (STO) in dodaja, da si gostje 

želijo aktivni oddih v neokrnjeni naravi, dobro poču-

tje, kulturni turizem in gastronomijo: »Priljubljene so 

tudi krajše počitnice in tako imenovani city breaki, 

saj si danes turisti poleg daljših počitnic večkrat na 

leto privoščijo krajše pobege v bližnje destinacije. In 

Slovenija je vse bolj prepoznavna in zaželena kot prav 

takšna destinacija.«

Največ nočitev v zdraviliških občinah 

Od 4,7 milijona turističnih prihodov so jih 3,4 ustva-

rili tuji turisti, največjih jih je bilo iz Italije, Nemčije, 

Avstrije, Hrvaške, Republike Koreje, Nizozemske, 

Združenega kraljestva, Madžarske in Srbije. Zabeležili 

pa so tudi 25-odstotni porast gostov iz Rusije. 

Največkrat so prenočili v hotelih (60 odstotkov vseh 

nočitev), sledijo kampi s 14-odstotnim deležem 

nočitev.

Po podatkih Statističnega urada Republike 

Slovenije so bile lani glede na število ustvarjenih 

nočitev med občinami najbolj priljubljene zdraviliške 

občine (27-odstotni delež), sledijo gorske (26-odsto-

tni delež), obmorske (20-odstotni delež), občina 

Ljubljana (12-odstotni delež), po sedem odstotkov 

nočitev pa so zabeležili v ostalih mestnih in drugih 

občinah. gg

»V Sloveniji imamo 
vse možnosti, 

da tudi nadalje 
razvijamo turizem, 

ki bo odgovarjal 
novim trendom 

v vedenju 
potrošnikov.« 

Livija Kovač 
Kostantinovič, STO

8,1 
milijona vseh 

turističnih nočitev 
so ustvarili tuji 

turisti.

Pripravila: Analitika GZS
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