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TURIZEM V ŠTEVILKAH – LETO 2020 

Prihodi in prenočitve domačih in tujih gostov v občini Moravske Toplice 
Po  podatkih Statističnega urada Slovenije (SI-STAT podatkov-
ni portal) je v destinacijo Moravske Toplice med januarjem in 
novembrom v letu 2020 prišlo 114.178 turistov, ki so opravili 
skupaj 386.850 prenočitev.  

Na destinaciji Moravske Toplice v obdobju med januarjem in 
novembrom v letu 2020 v skupnem številu beležimo manj (– 
33,64 %) prihodov vseh gostov, od tega je bilo zaslediti sicer 

porast prihodov domačih gostov (+ 6,74 %), vendar izrazit upad 
prihodov tujih gostov (– 75,35 %). 

V občini Moravske Toplice je v obdobju med januarjem in no-
vembrom v letu 2020 bilo ustvarjenih manj (– 30,79 %) preno-
čitev kot v letu 2019, med katerimi je viden porast prenočitev 
domačih gostov (+ 18,57 %), a občuten izpad prenočitev tujih 
gostov (– 75,39 %). 

PRIHODI 
Prihodi domačih gostov: + 6,74 %.
Prihodi tujih gostov: –73,35 %.
Skupaj upad prihodov vseh gostov: – 33,64 %.

PRENOČITVE
Prenočitve domačih gostov: + 18,57 %.
Prenočitve tujih gostov: – 75,39 %.
Skupaj upad prenočitev: – 30,79.  

PRENOČITVE 
2020

PRENOČITVE 
2019

INDEKS 
(2020/2019) PRIHODI 2020 PRIHODI 2019 INDEKS 

(2020/2019)
Skupaj 386.850 558.905 69,21 114.178 172.056 66,36

Domači gosti 314.599 265.345 118,57 91.060 85.307 106,74

Tuji gosti 72.251 293.560 24,61 23.118 86.749 26,65
Tabela: Prihodi in prenočitve domačih in tujih gostov v občini Moravske Toplice (jan.–nov. 2020/2019), VIR: SURS.

TURISTIČNI BONI – DESTINACIJA MORAVSKE TOPLICE 
NA 4. MESTU PO VNOVČENIH TURISTIČNIH BONIH 

Po statistiki FURS je v občini Moravske Toplice do dne 1. 10. 
2020 bilo unovčenih 42.551 turističnih bonov, kar destinacijo 
Moravske Toplice uvršča na četrto mesto med destinacijami z 
največ izkoriščenimi turističnimi boni, glede na skupen zne-
sek unovčenih bonov je Občina Moravske Toplice na petem 
mestu v Sloveniji. 
4. mesto v Sloveniji glede na število unovčenih bonov (42.551).
5. mesto glede na skupen znesek unovčenih bonov 
(6.212.603,37).

Tabela: Destinacije z največ unovčenimi turističnimi boni pri ponudnikih 
po občinah na dan 1. 10. 2020, VIR: FURS.

OBČINA OBRATA Število 
unovčitev

Skupen znesek 
unovčenih bonov

PIRAN 142.552 21.801.115,45

KRANJSKA GORA 57.305 7.545.831,68

BOHINJ 46.394 5.853.022,10

MORAVSKE TOPLICE 42.551 6.212.603,37

IZOLA 41.021 6.297.064,81

BREŽICE 40.705 5.632.451,78

BLED 32.741 4.536.295,46

KOPER 29.940 4.109.579,41

SLOVENIJA IN NOVA REALNOST –  januar–november 
2020
Prihodi domačih gostov: + 39 %.
Upad prihodov tujih gostov: – 72 %.
Skupaj: – 46 %.
Prihodi: 3.045.104.
PRENOČITVE – SLOVENIJA 
Domači gosti: + 49 %.
Tuji gosti: – 69 % 
Skupaj: – 37 % 
Prenočitve: 9.051.960.
VIR: STO (povzema po virih SURS).

V Sloveniji smo v obdobju med januarjem in novembrom 2020 
zabeležili skupaj 3.045.104 prihodov, kar v skupnem merilu po-
meni 46 % manj vseh prihodov gostov v primerjavi z lani. V istem 
obdobju se je v letu 2020 zabeležila 39-% rast prihodov domačih 
gostov in 72-% upad prihodov tujih gostov. 
Med januarjem in oktobrom 2020 je bilo v Sloveniji opravljenih 
skupaj 9.051.960 prenočitev, kar v skupnem merilu pomeni 37-% 
upad vseh prenočitev v Sloveniji). Zaznati je 49-% porast pre-
nočitev domačih gostov in 69-% upad prenočitev tujih gostov. 
KAKO NAPREJ? 
Po navedbah Slovenske turistične organizacije so prehod v 
trajnostni turizem, dvig kakovosti in inovativnosti turistične 
ponudbe, dvig kompetenc ter digitalna transformacija edini 
pravi odgovori na vprašanje, kako v danih okoliščinah vnaprej 
graditi turizem. 
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