
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

 

 

 

 

ТУРИЗАМ У ФУНКЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА 

СЛОВЕНИЈЕ 

МАСТЕР РАД 

 

 

 

 

Ментор:                                                                                                    Студент:                                           

Др Петровић С. Јелена                                Радојковић Митровић Д. Мирјана 

                                                                                                   Број индекса 456 

 

У Нишу, 2020. године 

 

 



2 
 

Биографија 

 

Мирјана Радојковић Митровић је рођена 05.03.1993. године у Нишу. Основну школу 

,,Душан Тасковић – Срећко“ завршила је 2008. године у Островици, као носилац Вукове 

дипломе. Исте године уписује Угоститељско-туристичку  школу у  Нишу и завршава је 

2012. године. На Природно-математичком факултету у Нишу исте године уписала је 

основне академске студије на Департману за географију, смер Географ. Звање Географ 

стекла је 2017. године. Исте године уписује Мастер студије, смер Туризам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          



3 
 

   Садржај  

 

 
Увод ........................................................................................................................................................ 5 

1. Карактеристике привредног развоја Словеније .......................................................................... 7 

1.2. Анализа вертикалне структуре привреде у Словенији ...................................................... 7 

1.3. Карактеристике развоја саобраћаја у Словенији ................................................................ 8 

2. Природно-географске карактеристике Словеније у функцији развоја туризма .................... 10 

2.1.  Географски положај ............................................................................................................ 10 

2.2. Геоморфолошке карактеристике ........................................................................................ 11 

2.3. Клима .................................................................................................................................... 12 

2.4. Хидролошке карактеристике .............................................................................................. 12 

2.5. Биогеографске карактеристике .......................................................................................... 13 

3. Карактеристике туристичког развоја Словеније ...................................................................... 15 

3.1.  Развојни пут словеначког туризма ..................................................................................... 15 

3.2. Класификација туристичких регија ................................................................................... 18 

3.2.1. Алпска регија ............................................................................................................... 19 

3.2.1.1. Јулијски Алпи .................................................................................................... 19 

3.2.1.2. Караванке ........................................................................................................... 21 

3.2.1.3. Камнишко-Савињски Алпи ............................................................................ 22 

3.2.1.4. Похорје ................................................................................................................. 22 

3.2.2. Предалпска регија ....................................................................................................... 23 

3.2.2.1. Љубљана .............................................................................................................. 23 

3.2.2.2. Цеље ..................................................................................................................... 25 

3.2.2.3. Марибор .............................................................................................................. 25 

3.2.3. Приморје....................................................................................................................... 26 

3.2.3.1. Порторож ............................................................................................................. 26 

3.2.3.2. Пиран ................................................................................................................... 28 

3.2.3.3. Анкаран ............................................................................................................... 28 

4. Међузависност туристичког и привредног развоја Словеније ............................................... 29 

4.1. Туризам као привредна делатност ..................................................................................... 29 

4.2. Друштвени и економски значај туризма ........................................................................... 31 

4.3. Анализа макроекономских ефеката развоја туризма у Словенији ................................. 32 

4.3.1.     Директан утицај туризма на привредни развој Словеније ........................................ 32 



4 
 

4.3.1.1.      Утицај на друштвени производ и национални доходак ............................... 32 

4.3.1.2.     Утицај туризма на запосленост ......................................................................... 35 

4.3.1.3.     Утицај туризам на платни биланс Словеније ................................................. 38 

4.3.1.4.     Утицај туризма на развој делатности туристичке привреде ....................... 42 

4.3.1.5.     Утицај туризма на инвестициону активност и структуру инвестиција .... 44 

4.3.2. Индиректни утицај туризма на привредни развој .......................................................... 45 

5. Закључак ....................................................................................................................................... 46 

Литература ........................................................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



5 
 

Увод 
 

 

 У мору дефиниција туризма, најједноставнија је она да је туризам скуп односа и 

појава које проистичу из путовања и боравка туриста ван места сталног боравка ако се 

тим боравком не заснива стално пребивалиште и ако са таквим боравком није повезана 

никаква њихова привредна делатност. Термин ,,туризам“ први пут је забележен у 

речнику француског филозофа, лекара и политичара Емила Литреа 1873. године. 

  Ако се пође од садашњег обима туристичког промета и потрошње за путовања у 

оквиру земље и у иностранство, поставља се питање у ком периоду оваква путовања 

попримају карактер масовних туристичких путовања и да ли су пре тога постојале појаве 

сличне туризму. Да би се добио одговор на ово питање, треба рећи да се као основни 

предуслови за развој туризма сматрају слободно време које стоји на располагању 

становништву и слободна новчана средства, које оно може утрошити у те сврхе. 

 У свом вишевековном развоју туризам, као вишедимензионална појава, 

доживљава многе промене. Најважнија промена је настала у другој половини 20. века, а 

то је преображај туризма у појаву која има масовни карактер. Масовност туризма постала 

је његова најважнија карактеристика, која има суштински значај у процесу истраживања, 

посебно када су у питању негови економски екфекти и његов утицај на свеукупни развој.  

 Предмет истраживања рада је анализа утицаја туризма на привредни раст и 

привредни развој Словеније. Циљ рада је анализа међузависности између развоја 

привреде и развоја туризма у Словенији. 

 Словенија је у врло кратком времену постала једна од најразвијенијих земаља у 

транзицији, због чега је убрзо постала чланица Европске Уније. У туристичком погледу, 

Словенија је слабије развијена од других алпских земаља. Словеначки туризам се пре 

свега темељи на валоризацији природих вредности – геоморфолошких, климатских и 

хидролошких – док су атрактивни друштвени фактори у другом плану. 

 Први део мастер рада носи назив Карактеристике привредног развоја Словеније. 

У овом делу посебна пажња је посвећена карактеристикама развоја привреде Словеније, 

главним привредним гранама и саобраћају. 
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 У другом делу обрађене су природно-географке карактеристике Словеније у 

функцији развоја туризма, са освртом на најбитније геоморфолошке, климатске, 

хидролошке и биогеографске карактеристике. 

 У трећем делу који носи назив Карактеристике туристичког развоја Словеније, 

описан је развојни пут словеначког туризма, туристичке регије Словеније и битна 

туристичка места. 

 У задњем поглављу, Међузависност туристичког и привредног развоја Словеније, 

акценат је стављен на утицај туризма на привредни развој Словеније, тј. удео туризма у 

целокупном развоју словеначке привреде. 
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1. Карактеристике привредног развоја Словеније 

 

Привредни раст и развој представљају сталан предмет изучавања многих економиста 

и економских теорија. Као општа дефиниција за привредни раст и развој под појмом 

,,економски развој“ се подразумевају друштвено – економске промене, док се под појмом 

,,привредни раст“ подразумевају промене у нивоу материјалне производње у оквиру 

постојећег друштвеног система.1 

До распада Југославије Словенија је била њена најразвијенија република. Током 

посткомунистичког раздобља, после стицања независности 1991. године, Словенија је 

економске реформе спроводила постепено и тако постигла успешну привредну 

транзицију. Као чланица Европске уније, у коју је ушла 2004. године, Словенија је 

убрзала свој привредни развој и достигла 84% просечног дохотка ЕУ (2006), 

престигавши Португал. У саставу БДП-а удео услуга jе 63,6%, индустрије 34,1%, а 

пољопривреде 2,3%. Извоз је 2011. године досегнуо 29 милијарди долара, највише се 

извозила храна, хемикалије и техника. Увоз је исте године износио 31,5 милијарди 

долара, а највише се увозила нафта, прехрамбени производи и хемикалије. Најважнији 

трговински партнери Словеније су Немачка, Италија, Хрватска, Француска и Аустрија. 

У 2011. години остварен је БДП од 49,5 милијарди долара, 24 142 долара по становнику, 

уз стопу инфлације од 1,8 % и незапослености од 11,8 %.2 

Према подацима Статистичког уреда Републике Словеније раст БДП-а данас износи                                 

-13,1% уз стопу инфлације од -0,3% и стопу незапослености од 5,2%.  

 

1.2. Анализа вертикалне структуре привреде у Словенији 

 

Словенија спада у државе које имају мање повољне привредне услове те је због тога 

продуктивност пољопривреде мања и самим тим производња је скупља. Море, реке и 

језера омогућавају становништву да се бави риболовом док је у брдско-планинским 

крајевима веома заступљено шумарство.3 Најзначајније привредне гране су машинска 

                                                           
1Стефановић, В. и Глигоријевић, Ж. (2016). Економика туризма, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу, Ниш, стр.77 
2 https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56693 , посећен 01.10.2020.  
3 Сабол, А. (2015). Туристичке регије Словеније, Међимурско велеучилиште у Чаковцу, Чаковац, стр. 8 

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56693
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индустрија, прехрамбена индустрија, дрвна индустрија, прехрамбено-хемијска 

индустрија, метална индустрија и електротехничка индустрија која данас запошљава око 

трећину свих запослених радника у индустрији. Главна седишта индустрије су Крањ, 

Велење (Горење, један од водећих произвођача беле технике у регији) и Љубљана. 

Аутомобилска индустрија која производи марку Renault развијена је у Новом Месту, док 

је фабрика аутобуса и камиона ТАМ у Марибору пропала 1990. године. Прехрамбена 

индустрија заједно са дуванском је на првом месту по оствареном БДП-у. Водећа места 

прехрамбене индустрије су Марибор, Љубљана, Мурска Собота, Птуј и др. 

Фармацеутска индустрија у Словенији је орјентисана на извоз, а налази се у Љубљани, 

где је позната фабрика лекова Лек и у Новом Месту, Крка. Рафинерија нафте налази се у 

Лендави, која сирову нафту добија нафтоводом из Омишља на острву Крк.4 

 

1.3. Карактеристике развоја саобраћаја у Словенији 

 

Главни саобраћајни токови до 1991. године кроз словеначку територију били су из 

средње и западне Европе, док се након 1991. године повећао промет на граници са 

Италијом и Мађарском. Године 1993. Република Словенија укључена је у европску 

развојно прометну политику.5 Словенија има развијен друмски, ваздушни, железнички и 

водни саобраћај. Словенија обухвата делове Алпа, Средоземља и Панонске низије и као 

таква има велики саобраћајни значај. Главно саобраћајно чвориште је главни град 

Љубљана. Путна мрежа Словеније дуга је 38 985 km, од чега је 769 км аутопут (2012), а 

дужина железничких пруга износи 1209 km, од чега је 500 km (2012) електрифицирано. 

Кроз Словенију пролазе важни међународни путеви који повезују средњу са 

југоисточном Европом (Салцбург-Љубљана-Загреб и Грац-Марибор-Загреб) и 

Средоземљем (Љубљана-Копар). Главна трговачка лука је Копар, која се убрзано развија 

као излазна лука земаља средње Европе. Лучки промет је са 9,3 милиона тона 2001. 

године порастао на 17,9 милиона тона 2012. године. Мање луке су Изола и Пиран. Главни 

аеродром се налази у Љубљани, а мањи су у Марибору, Порторожу и др.6 

                                                           
4 http://proleksis.lzmk.hr/46209/ , посећен 30.09.2020. 
5 Багатај, Ј., Клеменц, А., Комат, А., Кос, М. Крајчич, Д., Огрин, Д., Плут, Д. и Поточник Савич, Д. (2013). 

Велики атлас Словеније, Младинска књига заложба, Љубљана, стр. 14 
6 https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56693 , посећен 01.10.2020.  

 

http://proleksis.lzmk.hr/46209/
https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56693
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                   Слика бр. 1 Саобраћајна мрежа Словеније     

                   

                  Извор: https://hr.wikipedia.org/wiki/Slovenija#/media/Datoteka:Slovenia_map.png  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Slovenija#/media/Datoteka:Slovenia_map.png
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2. Природно-географске карактеристике Словеније у функцији 

развоја туризма 

 

 

У овом делу ћемо се упознати са природно-географским карактеристикама 

Словеније, у функцији природних добара која се користе за развој туризма ове земље. 

Словенија је мала, али доста разнолика земља у природном погледу. Она је уједно алпска, 

медитеранска, динарска и панонска земља, што само по себи дочарава њену разноликост. 

 

2.1.  Географски положај 

 

Словенија се налази у јужном делу Средње Европе и крајњем северном делу 

Средоземља. Као 36. земља по површини у Европи простире се на 20.273 𝑘𝑚2. Граничи 

се са Италијом на западу, Аустријом на северу , Мађарском на североистоку и Хрватском 

на истоку и југу. Излази на Јадранско море и има 46,6 км морске обале. Главни град 

Словеније је Љубљана.     

              Слика бр. 2 Географски положај словеније у Европи 

               

                                                  Извор : https://eucbeniki.sio.si  

 

https://eucbeniki.sio.si/
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2.2. Геоморфолошке карактеристике 

 

Рељеф је један од најважнијих природних елемената простора и знатно утиче на 

туризам Словеније. Словенија захвата четири велике рељефне целине, а то су Алпи, 

Динариди, Панонска низија и Средоземље. Преовладавају седиментне стене које 

захватају 93% површине Словеније.  

На северозападу се протежу Алпи ( Јулијски, Камнички, Савињски Алпи и 

Караванке), изграђени су од тријаских кречњака и доломита, осим Караванки где 

преовладавају палеозојски шкриљци и магматске стене. У Јулијским Алпима између 

1200 и 1800 m надморске висине карактеристичне су простране крашке висоравни 

Јеловица, Комна, Межалка и Покљука. Ту се налази и највиши врх Словеније Триглав са 

2864 m надморске висине. На северном делу земље простиру се Централни Алпи, 

грађени од метаморфних и магматских стена. Јужно од алпског простора, у смеру запад-

североисток, пружају се Предалпске висоравни и брда. Висоравни и брда рашчлањена су 

уским дубоким речним долинама и котлинама. У западном делу долине реке Соче и 

Надиже, уз реку Саву је Љубљанска котлина, у средишњем делу Савињске долине налази 

се Цељска котлина, а у истом делу пружа се и котлина реке Крке. Према истоку 

постепено прелазе у ниски крас и средишње Долењске. Овде се назазе и многе јаме као 

сто су Постојанска јама, Шкоцјанска јама, Крижна јама, Планинска јама и др. Јужно од 

Жумберачке горе, у долини реке Купе, пружа се плитка крашка зараван Бела крајина 

(160-200 m).7  

Динарском красу на истоку припада и Сува крајина, која се протеже са обе стране 

горњокршке долине. Ка мору, према југозападу Словеније, динарске крашке заравни се 

стрмо спуштају у плодну Випавску долину, грађену од еоценских флишних наслага. 

Јужно од Випавске долине налази се  пространа крашка равница Крас, грађена претежно 

од кредних кречњака. Крас се постепено издиже према југоистоку и прелази у брдовит 

крај Бркини (817 m). На југозападу се спушта у Коперско приморје , где преовладавају 

ниски брежуљци (250-400 m). Словеначко приморје захвата крајњи северозападни део 

полуострва Истра. То је равничарски, флишни уски приобални појас.8 

 

                                                           
7 https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56693 , посећен 01.10.2020. 
8 https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56693 , посећен 01.10.2020. 

https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56693
https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56693
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2.3. Клима 

 

 Словенија има умерено топлу и влажну климу. У Алпима преовладава планинска 

клима. Карактеристично је да је просечна температура најхладнијег месеца у години 

испод -3ºC, а најтоплијег већа од 10ºC. Инсолација има мале вредности, осим на 

планинским врховима који су осунчани и зими. У Алпима падне од 1700 до 3200 mm 

падавина годишње.9 

Умерено медитеранска клима протеже се јужно и југозападно од алпско-динарске 

баријере. Због отворености ка Јадранском мору, утицај мора на температуре је изражен, 

нарочито у јесен и зими. Просечна температура најхладнијег месеца у години је изнад 

0ºC, а најтоплијег изнад 20ºC. Падавине су од 1000 mm на обали до 1700 mm у 

унутрашњости приморског дела Словеније. 10 

 Умерено континентална клима карактеристична је за средњу и јужну Словенију. 

Овај део Словеније и даље има медитерански кишни режим са највише падавина у јесен. 

На истоку и североистоку падавина је све мање и највише их је лети 800 - 1000 mm.11 

 

2.4. Хидролошке карактеристике 
 

Словенија има густу хидролошку мрежу. Са 1,3 километара површинских водених 

токова по квадратном метру и 1300 природних и вештачких језера, водопада и извора, 

заједно са великим површинама подземне воде представљају једно од највећих 

природних богатстава Словеније.12 

Словеначке реке су претежно планинске, брзе и са великим падом и већином 

припадају црноморском сливу. Најдужа река је Сава, чији ток кроз Словенију износи 221 

km. Притоке Саве су Савиња, Љубљаница, Мирна, Крка и Купа. После Саве најдужа река 

је Драва са 142 km са Муром и Дравињом. Соча је најдужа река јадранског слива и једна 

је од најчистијих река Словеније. У красу се налазе и понорнице Љубљаница, Теменица, 

                                                           
9 Сабол, А., цит. рад, стр. 4 
10 Сабол, А., цит. рад ,стр. 4 
11 Багатај, Ј. и др., цит. дело, стр. 152  
12 Сабол, А., цит, дело, стр. 5 
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Пивка, Река. За Алпе су карактеристична глацијална језера са највећим Бохијским 

језером са 3,18 km², а позната су и Бледско и Триглавско језеро.13 

Словенија има 260 водопада, од којих је највиши водопад Клома са 128 метара иѕнад 

долине Тренте док је најбогатији водом водопад Бока са протоком воде и до 100 𝑚3/s. 

Подземна вода даје више од 95% питке воде становништву Словеније.14 

 

2.5. Биогеографске карактеристике 
 

Блага клима са умереним температурама и обилним падавинама погодује развоју 

шума, које покривају 58% површине Словеније. Велика висинска разлика погодује 

разноврсности биљног и животињског света. У Словенији је забележено присуство 24 

000 врста иако се њихов стварни број процењује на 46 400. Зна се да у Словенији живи 

најмање 316 врста Монера (бактерије и плаво-зелене цијанобактерије), приближно 1300 

врста алги и праживотиња, приближно 3600 врста гљива, 3930 врста растиња као сто су 

маховине и папрат) и скоро 15 000 вишећелијских организама. 15  

Највећи екосистем су шуме (60%) и због тога спада у најшумовитије европске земље 

одмах иза Финске и Босне и Херцеговине. Преовладавају букве, јеле и храстове 

састојине. Такође има доста пашњака који су вазан елемент за развој сточарства.  

Мочваре се упркос исушивању простиру на 100 000 хектра. Њихове функције су 

значајне из више разлога: служе као резервоари питке воде, регулишу флуктуацију воде, 

делују као сунђери, што значи да након обилних киша упијају, а код суше полако одају 

воду. Такође делују као пречишћивачи отпадних вода. У јадранском мору могу се наћи 

делфини и китови, код се у Тршћанском заливу налази ретка морска трава која је под 

посебном међународном заштитом.16 

Од дивљих животиња у словеначким шумама присутни су медвед, вук и рис. Врло је 

занимљив и живи свет под површином, зиви свет пећина и јама, који је у Словенији 

                                                           
13 Сабол, А., цит. рад, стр. 5 
14 Сабол, А., цит. рад, стр. 5 
15 Hróarsson, B., Kerman, D. (2008). Словенија данас, Љубљана, Printskill Ltd., стр. 154 
16 Багатај, Ј. и др., цит. дело, стр. 40-41 
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најбогатији на свету. Уз светски познату човечју рибицу ту су још и буба 

,,дробновратник“, ракови и пауци. 17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Hróarsson, B. и Kerman, D., цит. дело стр. 154 
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3. Карактеристике туристичког развоја Словеније 

 

 

Туризам представља важну развојну и пословну шансу за Словенију. С обзиром на 

садашњу стопу развијености словенског туризма и постојећи развојни потенцијал 

туризам лако може постати у наредним годинама једна од водећих индустрија 

словеначке привреде и тако значајно утицати на постизање развојних циљева 

Словеније.18 

 

3.1.  Развојни пут словеначког туризма 
 

Пре распада Југославије 1991. године, словеначка туристичка привреда играла је 

значајну посредничку улогу у одвођењу туриста на средоземну обалу Јадранског мора. 

Крајем седамдесетих и почетком осамдесетих година, на бивше југословенске путничке 

агенције са седиштем у Словенији отпадало је близу 43% свих пакет-аранжмана и 

организованих одмора на северном Јадрану (Истра и Кварнерски залив).19  

Као аутономни ентитет у бившој Југославији, Словенија се прилагодила чињеници 

да страни гости само прелазе преко њене територије на путу ка својим коначним 

одредиштима на Средоземљу, а нарочито у Хрватској. На Словенију је отпадало око 10% 

свих ноћења страних туриста остварених у бившој Југославији, док је на Хрватску 

отпадало близу 80%. Седамдестих година су страни туристи који су долазили у 

Словенију у просеку боравили у њој 3,1 дан, а у хрватским приобалним местима у 

просеку двоструко дуже. Непосредно пред распад Југпславије, Словенија је имала близу 

100 000 кревета, а од тога се 89% свих словенских сместајних капацитета налазило у 13 

од укупно 66 општина Словеније. Тих 13 општина налази се дуж најкраћег пута између 

аустријских Алпа и хрватског Средоземља. 20 

Године 1986., науспешније године словеначког туризма (2.821.000 гостију и 

9.213.000 ноћења), Словенију је посетило 1.051.000 страних гостију. Њима је 

                                                           
18 Hróarsson, B. и Kerman, D., цит. дело, стр. 91 
19 Гошар, А. (2005). Развојне карактеристике и изазови туризма у југоисточној Европи, с посебним 

нагласком на Словенију, Свеучилиште у Приморској, Словенија, стр 10. 
20 Гошар, А., цит. рад, стр 10 
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најпопуларнија била словеначка средоземна обала (58%). Словенци би привукли и више 

страних гостију у словеначке Алпе и бање, да улога посредника није била толико јака и 

доносила лаку зараду. Такође, Словенија није имала смештајне капацитете погодне за 

смештај туриста (хотеле, мотеле, пансионе). Недостајао је на првом месту смештај виших 

катрегорија, за захтевне госте. Детаљним истраживањем 1981. године утврђено је да је 

од 2,5 милиона туристичких ноћења у словеначким Алпима, само једна четвртина њих 

остварена у хотелима, мотелима и пансионима.21 

Распад Југославије имао је катастрофалне последице по словеначки туризам. Године 

1992., годину дана након избијања непријатељства у Словенији и суседној Хрватској, 

словеначки туризам је по броју ноћења у туристичким објектима досегао 55,3% 

резултата из 1986. године. У 1995. години, словеначко туристичко тржиште остварило 

65,3% мерено бројем долазака и 73% мерено бројем ноћења у односу на 1986. годину. 

Хотели су забележили индекс просечне годишње попуњености од 33%, што је 

представљало драстичан пад у односу на 46% из 1986. године. Смањени број гостију 

мање је утицао на бање, јер је индекс попуњености у њима био 54,2%. Ниво који је 

туризам имао осамдесетих година, већина летовалишта повратила је 2000. године. 

Међутим попуњеност капацитета у неким другим местима и даље је била мала, попут 

алпског језера Блед. Године 2004. број страних посета (+40,5%) и ноћења (+2,8%) 

достигла је ниво из осамдесетих година, а у неким аспектима га је и премашила. У 

туристичким местима, једноставан смештај са доручком, некада пун југословенским 

гостима, више није био толико популаран. Нестала су и социјална радничка 

одмаралишта.22 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Гошар, А., цит. рад стр. 11 
22 Гошар, А., цит. рад стр 11 
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Табела бр. 1 Број туристичких долазака и ноћења у Словенији у периоду од 1980. до  

2019. године у хиљадама 

Година 
Број долазака 

(домаћи гости) 

Број долазака 

(страни гости) 

Број ноћења 

(домаћи гости) 

Број ноћења 

(страни гости) 

1980. 1.509* 869 4.976* 2.795 

1985. 1.697* 1.056 5.093* 3.729 

1990. 1.442* 1.095 4.283* 3.673 

1995. 845** 732 3.448** 2.435 

2000. 868** 1.090 3.315** 3.404 

2004. 858** 1.484 3.755** 3.833 

2010. 1.250** 2.048 4.352** 5.531 

2012. 1.259** 2.376 4.163** 6.441 

2014. 1.226** 2.675 3.905** 6.833 

2016. 1.437** 3.396 4.307** 8.339 

2018. 1.508** 4.425 4.518** 11.176 

2019. 1.527** 4.701 4.404** 11.370 

*Грађани Југославије 

**Грађани Словеније 

Извор: Израда аутора према подацима Статистичког уреда Републике Словеније и рада  Гошар, А., 

(2005), Развојне карактеристике и изазови туризма у југоисточној Европи, с посебним нагласком на 

Словенију, Свеучилиште у Приморској, Словенија 

У табели број 1 видимо како се туристички промет Словеније мењао током година. 

После 1990. године десио се нагли пад броја долазака домаћих туриста, због распада 

Југославије. Тада су грађани бивше Југославије нагло престали да посећују Словенију и 

број долазака домаћих туриста, који је представљао доласке из свих савезних држава 

Републике Југославије, свео се на грађане Словеније. Када посматрамо туристичке 

доласке видимо да број домаћих гостију  чак и у 2019. години није надмашио број из 

1985. године када је Словенију посетио највећи број домаћих туриста. Страни туристи 

су међутим већ 2000. године достигли број долазака из 1985. године, а тај број се до 2019. 

године учетворостручио и сада износи 4.701.000 долазака. Број ноћења домаћих гостију 

такође није надмашио број из 1985. године, док је број ноћења страних туриста у 

константном порасту и 2019. године износи 11.370.000 ноћења, док је 1985. године било 

3.729.000 ноћења. 
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Прва развојна стратегија националне државе донесена је 1994. године. Услед 

промене политичке и економске ситуације, туристички ресурси су морали бити 

валоризовани изнова. У први план стављено је откривање нових туристичких 

дестинација на нивоу државе, образовање и истраживање. Потреба за побољшањем 

инфраструктуре националне државе (од 1991. укупно је изграђено 358 km аутопута) и 

побољшање квалитетне туристичке услуге (још увек је недостајала јединствена 

туристичка услуга преко Интернета) означени су као стратегијски врло важни. До 2004. 

године Словенија је у одређеној мери постала препознатљива на туристичкој карти. 

Дефинисано је 5 регионалних туристичких целина (средоземна обала и крас, алпске 

планине и језера, бање – лечилишта, средњевековни градови и природа), као и десетак 

трендовских, јединствених, пустоловних производа (wellness, спелеологија, бициклизам, 

рафтинг, коцкање и игре на срећу, вински путеви, средњевековни дворци и градови, 

Стазе културне баштине и Путеви природе).23 

 

3.2. Класификација туристичких регија 
 

 

Словеначки туризам се пре свега темељи на валоризацији атрактивних природних 

фактора – геоморфолошких, климатских и хидрогеографских – док су атрактивни 

друштвени фактори у другом плану. То потврђује чињеница да Словенија има 44 

заштићена природна подручја, на која отпада 11% површине државне територије. 

Словенија се дели на 3 туристичке регије, а то су Алпи, Предалпска регија и Приморје. 

24  

                                                           
23 Гошар, А., цит. рад. , стр. 13 
24 Цурић, З., Гламузина, Н. и Опачић, Т. (2013). Географија туризма – Регионални преглед, Наклада 

Љевак, Загреб,  стр. 221-222 
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                     Слика бр. 3 Туристичке регије Словеније 

Извор: Цурић, З., Гламузина, Н., Опачић, Т., (2013),  Географија туризма – регионални преглед, 

Загреб 

 

3.2.1. Алпска регија 

 

Алпи се у Словенији деле на четири целине: Јулијски Алпи и Караванке на западу, 

Камничко-Савињски Алпи у средишњем и Похорје у источном делу.  Ова регија је 

позната по зимском спортско-рекреативном туризму. Посећују се и ледничка језера, као 

што су Бледско (на којем је у летњим месецима развијен и купалишни туризам) и 

Бохијско језеро.25 

Према анализи географске расподеле броја туристичких долазака на Алпе отпада 

око 30% од укупног броја туристичких долазака.26 

 

3.2.1.1. Јулијски Алпи 

 

Јулијски Алпи смештени су у северозападном делу Словеније и на североистоку 

Италије. Име су добиле по Гају Јулију Цезару још у доба антике. Јулијски Алпи се деле 

                                                           
25 Сабол, А., цит. рад, стр. 12 
26 Цурић, З., Гламузина, Н. и  Опачић, Т., цит. дело, стр. 222-223 
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на западне и источне. У источном делу извиру реке два слива, а то су Соча (улива се у 

Јадранско море) и Сава (улива се у Црно море), а бројна су и планинска језера. У 

словеначким Јулијским Алпима има приближно 150 врхова од којих су њих 25 преко 

2500 метара. Највиши врх је Триглав са 2864 метара надморске висине, који је и највиши 

врх Словеније. Велики део Јулијских Алпа је укључен у Триглавски национални парк.27 

 

Триглавски национални парк је уједно и једини национални парк у Словенији. 

Многобројне природне и културне знаменитости се налазе око крашког планинског 

подручја. Обухвата 4% од укупне територије Словеније. Ово подручје спада међу 

најстарије паркове у Европи. Подручје Јулијских Алпа познато је по бројним сликовитим 

језерима. Блед са легендарним острвом у средини језера и градом над језером, са 

изворима и добром климом већ вековима привлачи људе из целог света. Уређена 

купалишта, хотели са базенима, пешачке стазе, тениски и голф терени, казина, природне 

и културне знаменитости дају много разлога за посету. Бохињ са нетакнутим планинским 

језером очарава посетиоце не само природном лепотом и познатим скијалиштима (Вогел, 

Кобла, Соришка планина), већ и својом богатом етнолошком баштином и културним и 

верским знаменитостима. Многа друга језера у националном парку су такође позната као 

на пример Крнајско језеро. У парку се налазе и бројни водопади од којих су најпознатији 

Савица и Перичник. Једна од најпопуларнијих атракција је очаравајућа река Радовна са 

кањоном Бледски Винтгар. 28 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 http://planinarenje.hr/kt/gorja/slovensko/julijske-alpe/ , посећен 04.10.2020. 
28 http://www.slovenia.info/en/Triglav-

NationalPark.htm?triglavski_narodni_park=0&lng=2,http://www.slovenia.info/si/destinacije/JulijskeAlpe.htm?d

estinacije=128&lng=1 , посећен 04.10.2020. 

http://planinarenje.hr/kt/gorja/slovensko/julijske-alpe/
http://www.slovenia.info/en/Triglav-NationalPark.htm?triglavski_narodni_park=0&lng=2,http://www.slovenia.info/si/destinacije/JulijskeAlpe.htm?destinacije=128&lng=1
http://www.slovenia.info/en/Triglav-NationalPark.htm?triglavski_narodni_park=0&lng=2,http://www.slovenia.info/si/destinacije/JulijskeAlpe.htm?destinacije=128&lng=1
http://www.slovenia.info/en/Triglav-NationalPark.htm?triglavski_narodni_park=0&lng=2,http://www.slovenia.info/si/destinacije/JulijskeAlpe.htm?destinacije=128&lng=1
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 Слика бр. 4 Поглед на Бледско језеро 

   

Извор: https://www.turizmopedija.com/bledsko-jezero-i-bled-u-sloveniji-zanimljivosti-i-saveti-za-putovanje/ 

 

 Јулијски Алпи су већим делом саграђени од кречњака, а разнолика флора и фауна 

ужива велику репутацију. Природна богатства, извори воде и клима створили су услове 

погодне за насељавање људи у тај део Словеније. Јулијски Алпи су светско благо и изазов 

за сваког планинара и путника.29 

 

3.2.1.2. Караванке 

 

Караванке су планински масив дугачак 120 km, припадају најдужим европским 

масивима. Заједно са Камнишко-Савињским Алпима чине природну границу између 

Корушке и Горањске. Деле се на четири појаса: северни кречњачки, гранитни, 

палеозојски и јужни кречњачки. Највиши врх Караванки је Стол (2236 m). У западном 

делу најпознатији је масив Голица (1835m). Реке су кратке и припадају притокама Саве 

и Драве, док шуме покривају, нарочито у источном делу, ¾ Караванки. Најслабије је 

насељено подручје кречњака, насеља допиру до 1320 метара надморске висине. 

                                                           
29 http://www.julijske-alpe.com/slovensko/ , посећен 04.10.2020. 

https://www.turizmopedija.com/bledsko-jezero-i-bled-u-sloveniji-zanimljivosti-i-saveti-za-putovanje/
http://www.julijske-alpe.com/slovensko/
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Сточарство је значајна привредна грана, на великим се пашњацима углавном узгајају 

говеда. Важне попречне путне мреже грађене су преко најнижих превоја од којих су 

главни превоји Коренско седло, Љубељ и Језерски врх. 30 

 

3.2.1.3. Камнишко-Савињски Алпи 

 

Камнишко-Савињски Алпи или како их поједностављено зову Камнишки Алпи или 

Савињски Алпи су планински ланац који се делом налази у Словенији, а делом у 

Аустрији. Планински ланац је добио име по граду Камнику и по реци Савињи. Налазе се 

у северном делу Словеније у близини границе за Аустријом. Њихова површина у 

Републици Словенији је око 900 𝑘𝑚2. Oko ¾ подручја је прекривено шумом, а врхови су 

голи и стеновити, па се због тога ова регија сврстава у најшумовитије регије Словеније.31 

Средишњи део чини планински низ у којем се налази нешто мање од 30 врхова изнад 

2000 метара. У Камнишко-Савињским Алпима налази се и гора Крвавец која има 

истоимено познато скијалиште на висини од 1450 до 1971 m. Такође је познато и 

скијалиште Велика Планина. Уз позната наведена скијалишта туризам се одвија и у 

Логарској долини где се налази водопад Ринка који је и природни споменик од 1987 

године. Највиши врх у регији је Гринтовец  (2558 m), након кога следи Соча са 2540 m. 

Треба споменути и Скуту (2532 m) у којој лежи Ледник под Скутом, који је уз Триглавски 

једини ледник у Словенији.32  

 

3.2.1.4. Похорје 

 

Похорје је планина и зелена оаза шума на источном рубу Алпа. Лежи између Драве 

на северу, Дравско-птујског поља на југу, на западу иде до Дравограда, на истоку до 

Марибора. „То је свет богат шумама, скривених језера, водопада и прелепих пашњака. 

Без обзира на бројне планинске стазе, скијалишта и хотеле, Похорје је одржало своју 

лепоту и представља својеврстан пример суживота природе и човека.“33  

                                                           
30 http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30432 , посећено 04.06.2020.  
31 http://planinarenje.hr/kt/gorja/slovensko/kamnisko-savinjske-alpe/ , посећен 04.10.2020. 
32 Сабол, А., цит. рад, стр.15 
33 Пивка, J. (2009). Похорје, Капитал, Марибор, стр 16  

http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30432
http://planinarenje.hr/kt/gorja/slovensko/kamnisko-savinjske-alpe/


23 
 

Рељеф чине благо заобљени гребени на западу, висораван у средњем делу и 

релативно стрме, избраздане планине на југу. Због непропусне камене подлоге падавине 

отичу по површини и стварају најбогатију мрежу површинских вода у Словенији. Извори 

и потоци се постепено спајају у веће канале који хрле према долини по стрмим јаругама. 

Веће реке међу њима су Лобница, Бистрица, Дравиња и Мислиња. На гребену је настала 

тресетна мочвара са језерима. Најпознатија су Рибнишко језеро, Ловреншко језеро и 

Црно језеро. Водом се напајају искључиво падавинама, јер немају других прилива воде. 

Насеља су ограничена на мање засеоке.34 

 Свуда на планини Похорје се као привредна грана налази туризам, пре свега као 

планински и излетнички, а онда и зимски туризам, јер травната подлога омогућава 

скијање и на танком слоју снега.35 

Према аутору Јуриј Пивка, планина Похорје се дели на пет делова, а то су 

Мариборско Похорје, Словенјебистричко Похорје, Зрешко Похорје, Рибнишко Похорје 

и Словенјеграшко Похорје. 

 

3.2.2. Предалпска регија 
 

 Предалпска регија заузима највећи део Словеније. Главни атрактивни фактори у том 

делу земље су друштвени, што би се односило на културно-историјске споменике. После 

њих значајни су и хидролошки фактори као што су термални центри. Културино-

историјски споменици концентрисани су у градовима, најпре у Љубљани, а треба 

издвојити Марибор и Цеље. Осим споменутих облика туризма, ова регија позната је и по 

зимском туризму, руралном и агротуризму.36 

 

3.2.2.1. Љубљана 

 

Љубљана је град истоимене општине и управне јединице и главни град Словеније. 

Лежи у јужном делу Љубљанске котлине на Љубљанском пољу и Љубљанској мочвари 

                                                           
34 Сабол, А., цит. рад, стр. 17 
35 Гошар, А. и Јеришић, М. (2009). Словенија туристички водич, Младинска књига, Љубљана, стр. 181-

185 
36 Цурић, З., Гламузина, Н. и  Опачић, Т., цит. дело, стр. 222-223 
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уз реку Љубљаницу, док се на северу са приградским насељима шири на десну обалу 

реке Саве. Љубљана се у средњем делу развила на подручју некадашњих насеља између 

Грајског брежуљка и реке Љубљанице. То је престоница Наполеонових илирских 

провинција, град ренесансе и барока. Љубљана, осим што је главни град Словеније она 

је и политички, културни, научни, здравствени, образовни, пословни и саобраћајни 

центар. Љубљана има јак културни живот који се састоји из бројних позоришта 

(Словенско народно позориште, Градско позориште...) музеја и галерија ( Национални 

музеј, Словенски етнографски музеј, Национална галерија, Модерна галерија) и има 

један од најстаријих филхармонијских оркестара на свету. Кроз годину се одвија више 

од десет хиљада приредби и око десет међународних фестивала.37  

 

Слика бр. 5 Љубљана 

         

Извор: https://megalos.rs/ljubljana-jesen-2019/  

 

Љубљана је данас живахно насеље са око 276 000 становника, а за време студентских 

месеци има око 50 000 студената који дају посебну живахност граду. Кроз Љубљану 

пролази мноштво туриста, иако нема неку посебно наглашену и препознатљиву 

туристичку атрактивност. Љубљана је позната по томе што је њихов архитекта Јоже 

Плечник између првог и другог светског рата заслужан за изглед Љубљане. Он је у свом 

                                                           
37 http://www.slovenia.info/si/Regije/Osrednjeslovenska.htm?_ctg_regije=11&lng=1 , посећен 05.10.2020.  

https://megalos.rs/ljubljana-jesen-2019/
http://www.slovenia.info/si/Regije/Osrednjeslovenska.htm?_ctg_regije=11&lng=1
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животу дизајнирао више од 130 архитектонских дела, међу њима и 13 цркава, 14 великих 

јавних зграда и 3 моста.38 

 

3.2.2.2. Цеље 

 

Цеље је град и седиште истоимене оштине и управне јединице у средњој Савињској 

долини. Он је трећи највећи град Словеније са 37.520 становника. Цеље лежи у 

југоисточном делу Цељске котлине на ушћу реке Воглајне у Савињу У граду се развила 

индустрија (прерада метала, индустрија грађевинског матерјала, хемијска индустрија), 

на пољопривредном подручју развило се пчеларство, сточарство и воћарство, такође се 

развила и прехрамбена индустрија и обрада племенитих метала познатија као Златарна 

Цеље. Већина фабрика и пословно-управних зграда налази се на северном и источном 

делу Цеља, док се у старом граду уз стамбене зграде налазе и управне, пословне и 

културне установе као што су Покрајински музеј из 1882. године и позориште из 1950. 

године. Међу образовним установама је факултет и независне академске институције.39 

 

3.2.2.3. Марибор 

 

Марибор је град, седиште истоимене општине и управне јединице. Он је економски 

и културни центар североисточне Словеније. Марибор је други највећи град Словеније. 

Лежи на споју Мариборске котлине, Дравског поља, Козјака, Похорја и Словенских 

горица. Река Драва дели град на два дела: северни и јужни део. Има око 111 730 

становника.40 

 Многи описују Марибор као живахно, зелено место са врхунском културом и 

догађајима, богатом винском традицијом и најстаријом виновом лозом на свету. Изврсно 

место за опуштање, истраживање, забаву, рекреацију и гостољубивост и љубазност 

довели су Марибор до почасног назива Престоница културе 2012. године.41 

Главне туристичке атракције Марибора су дворац који потиче из 15. века, као и 

мариборска катедрала која датира из 12. века, грађена је у готичком стилу која доминира 

                                                           
38 Hróarsson, B. и Kerman, D., цит. дело стр. 19 
39 Багатај, Ј. и др., цит. дело, стр. 247 
40 Багатај, Ј. и др., цит. дело, стр. 228 
41 Сабол, А., цит. рад, стр 28 
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средиштем града. Такође је битно споменути и Мариборску градску кућу изграђену за 

време ренесансе.42 

 

3.2.3. Приморје 
 

Словеначко приморје налази се у крајњем југозападном делу Словеније. Обухвата 

словеначки део Истре и подручја у Тршћанском заливу. Под утицајем медитеранске 

климе крај је нагнут према Јадранском мору и Фурланској низији. Обални део се протеже 

од Лазарета на Миљском полуострву (италијанско-словенска граница) до ушћа Драгоње 

у Перански залив (словенско-хрватска граница). Ту се налази Копар који је уједно и 

главна словеначка лука и градови Пиран, Порторож и Изола. У приморју је развијен 

туризам, а такође је развијена и производња прехрамбених производа и безалкохолних 

пића и виноградарство43 

 

3.2.3.1. Порторож 

 

Порторож је место на обали Пиранског залива у општини Пиран. Има 2947 

становника. Лежи у заклоњеном простору под стрмим флишним гребеном. Лука је 

осигурана од буре и ветра. Порторож се развио у једно од највећих туристичких места у 

Словенији захваљујући благој клими и повољном географском положају.44  

 Важан значај за туристичку историју било је отварање хотела Палас 1910. године 

чиме је град добио смештајни капацитет високе класе те је стекао углед једне од 

најважнијих лечилишних и одморишних дестинација. У годинама између 1970. и 1980. 

изграђени су и други хотелски комплекси Бернардин, Емона, Метропол и нови Палас 

хотел који је један од симбола града и домаћин разних догађаја. Са изградњом хотела 

Порторож је постао туристички крај са изразитом летњом сезоном и великим доласком 

страних туриста. Порторож је данас модерно летовалиште са бројним хотелима, 

                                                           
42 http://hrbackpacker.com/citybreak/?vrijednost=Maribor  
43 Сабол, А., цит. рад, стр 30 
44 Багатај, Ј. и др., цит. дело, стр. 263 

http://hrbackpacker.com/citybreak/?vrijednost=Maribor
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марином, казином, конгресним и wellness центрима, одличном гастрономијом и богатом 

понудом садржаја за активан одмор.45 

           Слика бр. 6 Порторож 

          Извор: https://kuku.travel/country/sloveniya/city/portorozh/otdyx-v-portorozhe-sloveniya-glavnoe-o-

kurorte/  

Локације које представљају порторошки крај су црва Свете Марије од Розалија 

или Свете Марије од ружа која је саграђена у 13. веку. По њој је ово насеље добило 

латинско име „Portus sanctae Mariae de Rosae“, а краћењем је добило име Порторосе.  

 Осим цркве крај је познат по Сечовељској солани, чија историја сеже у далеку 

прошлост, а данас на то подсећа Музеј солинарства смештен у традиционалној кући у 

којој су живеле породице које су долазиле радити на пољу соли. Со је у порторошком 

крају пуно више од зачина, она је симбол живота и једана од ствари које су пресудно 

утицале на развој овог подручја као лечилишне дестинације. Вреди споменути да 

Порторож има и сопствени аеродром у Сечовљу, смештен на рубу споменуте солане. 

Порторож је такође познат по ноћном проводу и казинима па га називају и балканским 

Лас Вегасом46. 

 

                                                           
45 http://www.magazin.tripuj.com/evropa/slovenija/portoroz/portoroz-nalaticama-ru%C5%BEa-slovenske-luke/ , 

посећено 05.10.2020. 
46 http://www.365danariviere.eu/hr/portoroz , посећено 06.10.2020. 

https://kuku.travel/country/sloveniya/city/portorozh/otdyx-v-portorozhe-sloveniya-glavnoe-o-kurorte/
https://kuku.travel/country/sloveniya/city/portorozh/otdyx-v-portorozhe-sloveniya-glavnoe-o-kurorte/
http://www.magazin.tripuj.com/evropa/slovenija/portoroz/portoroz-nalaticama-ru%C5%BEa-slovenske-luke/
http://www.365danariviere.eu/hr/portoroz
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3.2.3.2. Пиран 

 

Пиран је град и седиште истоимене општине у југозападној Словенији на Јадранској 

обали Пиранског залива. Град има 4143 становника, док општина броји 16 758 

становника. Пиран је средњевековни град на који је током векова остављен траг 

Венеције. Он је један од најлепших, најбоље очуваних медитеранских градова који нуди 

поглед на нетакнуту природу, културу на сваком кораку, маслиново уље, со, вино, поврће 

и рибу. 47  

 

3.2.3.3. Анкаран 

 

Насеље које лежи на јужној обали Миљског полуострва. Својим положајем, 

културиним знаменитостима и природним лепотама, богатом медитеранском 

вегетацијом, виноградима и прелепим маслињацима развило се у туристичко насеље. 

Због благог утицаја мора и климе крајем 19. века почео је да се развија лечилишни 

туризам. Подручје Анкарана било је насељено од римског доба када се називало Ancaria. 

Према предању насеље је добило име по монаху самостана Николају Анкарану. Анкаран 

има 2984 становника. Здравствена делатност се почела развијати када су почели масовно 

лечити болести костију и плућа са терапијама повезаним са добрим утицајем мора и 

сунца. На анкаранском подручју пре првог светског рата настала су два санаторијума за 

лечење туберкулозе и дечје одмаралиште за децу са туберкулозом костију у којој данас 

ради светски призната Ортопедска болница Балдотра, која је развила центар за 

рехабилитацију спортиста. 48 

 

 

 

 

 

                                                           
47 http://www.portoroz.si/si/portoroz-in-piran , посећено 06.10.2020. 
48 http://www.slovenia.info/si/Mesta-in-kraji-vSloveniji/Ankaran.htm?_ctg_kraji=2573&lng=1, посећено 

06.10.2020. 

http://www.portoroz.si/si/portoroz-in-piran
http://www.slovenia.info/si/Mesta-in-kraji-vSloveniji/Ankaran.htm?_ctg_kraji=2573&lng=1
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4. Међузависност туристичког и привредног развоја Словеније 

 

 

4.1. Туризам као привредна делатност 
 

Специфичност туризма је да не представља посебну привредну делатност (као што је 

саобраћај, индустрија, пољопривреда и сл.) и зато се не може прецизно дефинисати као 

засебна и независна целина. 

Туризам се састоји из већег броја привредних и непривредниј делатности које заједно 

учествују у подмирењу потреба туриста. Основа развоја туризма укључује следеће 

делатности: угоститељство, саобраћај, туристичке и путничке агенције, трговина на 

мало, занатство и разне комуналне делатности. Непривредне делатности без којих 

туризам као привредна делатност такође не може функционисати су културно-

уметничке, спортске и друге активности, рад туристичких организација и органа на 

локалном регионалном, националном и међународном нивоу.49  

Туризам се може дефинисати као комбинација односа, услуга и осталих погодности 

које користе туристи, створених из потребе за привременим премештањем људи. 

Туристички систем чине: 

 Средства транспорта: авиони, аутомобили, железнице, поморски и речни 

бродови итд; 

 Објекти за смештај и исхрану: хотели, мотели, пансиони, приватна 

домаћинства идт; 

 Путничке агенције; 

 Туристички водичи; 

 Остали објекти за исхрану туриста; 

 Продавнице за продају специфичних артикала које купују туристи (сувенири 

и сл.); 

 Произвођачи специфичних туристичких артикала и сувенира; 

 Фолклорна уметност; 

                                                           
49 Унковић, С. и Зечевић, Б. (2004). Економика туризма, Центар та издавачку делатност Економског 

факултета у Београду, Београд, стр. 28 
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 Разни облици и организационе форме обезбеђења забаве и разоноде.50 

 

Они се састоје из великог броја подсистема. Карактер рада туризма као 

делатности, са становишта непроизводности рада, обележавају: 

 Туризам као привредна делатност састоји се од великог броја привредних 

делатности, које се са изузетком једног дела угоститељства и занатства, 

третирају као непроизводне. Узимајући у обзир производне делатности, 

туризам представља непроизводну делатност. 

 Највећим делом својих активности, туризам се не би могао укључити у 

делатности које стварају друштвени производ и национални доходак. 

 Поред тога што је туризам третиран као непроизводна делатност, јавља се као 

делатност која врши директан утицај на повећање односно смањење 

националног дохотка. Девизним приходима од страних туриста врши 

директан утицај на повећање националног дохотка, утицај на платни биланс 

земље, истовремено вршећи тзв. мултипликативни ефекат на привреду земље. 

 Туризам има привредни, али и непроизводни карактер. Повећање улоге 

терцијарног сектора, тзв. ,,услужне економије“, у једној привреди, омогућава 

привредни развој, као што је случај са већином привредно најразвијенијих 

земаља света. У њима терцијарни сектор привреде, у чијем саставу улази 

туризам, учествује са 65 – 70% у укупној вредности друштвеног производа.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Унковић, С. и Зечевић, Б., цит. дело, стр. 29 
51 Унковић, С. и Зечевић, Б., цит. дело, стр. 33 
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4.2. Друштвени и економски значај туризма 
 

 

У друштвеној сфери, туризам има културни, образовни и здравствени утицај, 

побољшање односа и разумевање међу разним националностима итд. Велики број 

туриста се укључује у туристичка путовања мотивисан жељом да упозна историјско и 

културно благо дестинације (музеји, историјски споменици, уметничке галерије, 

фестивали и сл.), повећава се образовни ниво домицилног становништва које се укључује 

у туристичке токове. Преношење и размена позитивних навика и обичаја из једне земље 

у друге такође је подстицајан аспект за развој туризма. Утицај на побољшање 

здравствене и радне способности људи укључених у туристичке токове такође не треба 

занемарити.52 

 Политички значај туризма је тај да је туризам најзначајнији фактор мира у свету. 

Резолуцијом из 1966. године којом је 1967. година проглашена за Међународну годину 

туризма, скренула се пажња на улогу туризма као фактора мира. Организација 

Уједињених нација истакла је слоган ,,Туриам – пасош мира“. Све негативне преставе 

потекле из политичких и ратних пропаганди, које су имали туристи о одређеним 

земљама, престају када се туриста сам суочи са становништвом те земље и када се боље 

упозна ту нацију.53  

 Ефекти на развој привреде стварају међузависност туристичког и привредног 

развоја. У основи економског значаја туризма налази се потрошња туриста у местима 

која посећују. Као резултат ове њихове потрошње настају одређени економски ефекти 

на привреду, како земље и подручја из којих туристи долазе, тако и оних земаља које 

туристи посећују. За утврђивање економског значаја туризма за одређено подручје 

потребно је имати у виду дејство одређених група фактора. 54 Према енглеском аутору 

Медлику, то су следеће групе: 

 туристичке активности (климатски услови, културно-историјско наслеђе, 

природне лепоте итд.); 

 приступачност (удаљеност извора туристичке тражње од туристичке 

дестинације, развој саобраћајне мреже и сл.); 

                                                           
52 Унковић, С. и Зечевић, Б., цит. дело, стр. 33 
53 Унковић, С. и Зечевић, Б., цит. дело, стр. 37  
54 Унковић, С. и Зечевић, Б., цит. дело, стр. 38-39 
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 туристичка понуда (смештај, услови за снабдевање, забава, градски 

саобраћај и сл.); 

 организација туризма и политика унапређења.55 

Од директних утицаја које туризам врши на привреду најзначајнији су: 

 утицај на друштвени производ и национални доходак; 

 утицај на развој привредних делатности које сачињавају туристичку 

привреду; 

 утицај на платни биланс земље; 

 утицај на запосленост становништва и ниво животног стандарда; 

 утицај на инвестициону активност и структуру инвестиција и 

 утицај на бржи развој недовољно развијених подручја.56 

 

 

4.3. Анализа макроекономских ефеката развоја туризма у 

Словенији 
 

 

У наставку рада урадићемо анализу макроекономски ефеката туризма на 

привреду Словеније на основу статистичких података. Такође, биће обрађен директан и 

индиректан утицај туризма на привредни развој Словеније. 

 

 

           4.3.1.     Директан утицај туризма на привредни развој Словеније  
 

            4.3.1.1.      Утицај на друштвени производ и национални доходак 

 

 Туризам врши значајан утицај на друштвени производ и национални доходак и 

поред става да се туризам у основи не може сматрати ствараоцем истих. Ипак, треба 

констатовати следеће: туристичка потрошња посредно утиче на друштвени производ и 

                                                           
55 Medlik, S. (1966). Economic Importance od Turism, The Tourist Review, Mart, стр. 39 
56 Унковић, С. и Зечевић, Б., цит. дело, стр. 39-40 
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национални доходак и на тај начин стимулише развој области материјалне производње 

које снабдевају туристичку привреду. Међутим, поред овог посредног утицаја, туризам 

непосредно утиче на друштвени производ и национални доходак по основу преливања 

дохотка из других земаља.57 

 Према подацима WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL-а, Словенија је 2019. 

године остварила укупан БДП у износу од 55,3 милијарди долара, а у туризму остварила 

4,7 милиона ноћења. 

Слика бр. 7 Директан утицај туризма на БДП у милијардама долара ( номинална 

вредност) 

                                          Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

 На слици бр. 7 видимо да је утицај туризма на БДП Словеније био најмањи 1999. 

године када је износио 0,6 милијарди долара, а на то је директно утицала политичка 

ситуација у бившој Југославији. Ситуација се поправља после 2000. године и утицај 

туризма на БДП расте све до 2008. године када је износио 1,8 млрд долара. Због светске 

економске кризе од 2008. до 2015. године вредности осцилирају, да би после 2015. године 

директан утицај туризма на БДП Словеније почео поново да расте и 2018. године 

достиже вредност из 2008. године. Од 2018. утицај туризма на БДП Словеније опада.   

 

                                                           
57 Унковић, С. и Зечевић, Б., цит. дело, стр 42 
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                         Слика бр. 8 Директан утицај туризма на БДП у процентима 

                                                Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

 Када се ради о процентуалном директном утицају туризма на БДП Словеније, 

ситуација је доста другачија. Највиша вредност забележена је 1996. године, када је 

туризам чинио 4.7% БДП-а Словеније. После тога опада све до 1999. године када износи 

3,5%. Затим је 2000. године забележен је раст на 3,9%, а затим нагло опадање до 2004. 

када износи 3,3%. Директан утицај туризма на БДП Словеније наставља да осцилира до 

2019. године када учествује са 3,2% са тенденцијом опадања.  

Слика бр. 9 Укупан допринос туризма БДП-у (номинална вредности у милијардама 

долара) 

                                           Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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                      Слика бр. 10 Укупан допринос туризма БДП-у у процентима 

                                      Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

Укупан допринос туризма БДП-у Словеније (када се узме у обзир, директни, 

индиректни и мултипликативни утицај) у 2018. години износио је 5,6 милијарди долара 

или 10,8% БДП-а. 

 

4.3.1.2.     Утицај туризма на запосленост 

  

Повећањем туристичког промета и потрошње страних и домаћих туриста долази 

до укључења великог броја радника у делатности туристичке привреде. Исто тако, 

повећава се и број запослених у непривредним делатностима, које директно учествују у 

подмирењу потреба туриста. Све то значајно утиче на оживљавање привредне 

активности конкретних туристичких земаља и подручја, као и повећања животног 

стандарда њиховог становништва. То је посебно важно ако се туризам јавља као главни 

фактор бржег привредног развоја и активирања радно способног становништва, које до 

тада није било ангажовано у привредним делатностима или су његове радне способности 

биле недовољно искоришћене ( проблем аграрне пренасељености у пољопривредним 

регионима).58 

                                                           
58 Унковић, С. и Зечевић, Б., цит. дело, стр 47 
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Туризам је специфична делатност претежно сезонског карактера, па самим тим 

запошљава највише људи у туристичкој сезони. Туризам запошљава радну снагу разних 

степена стручности, од конобара, собарица, рецепционера, који су директни пружаоци 

услуга туристима, преко кадрова који обављају послове техничке природе (кувари, 

аниматори, радници на одржавању уређаја и сл,) до креативних стручних кадрова који 

се баве креирањем туристичког производа. 

У Словенији туризам игра знатну улогу када је у питању запошљавање радно 

способног становништва, што ћемо видети из статистичких података који следе. 

 

Слика бр. 11 Укупан број запослених у туризму у Словенији у процентима 

                                     Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 
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Слика бр. 12 Укупан број запослених у Словенији у хиљадама послова 

                                    Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

Запосленост у туризму Словеније од 1995. до 2018. године је знатно осцилирала 

и 2008. године достигла је број из 1997. када је у туризму било запослено 80 300 људи. 

После 2011. године, када је у туризму било запослено 89 800 људи и удео запослености 

у туризму износио 10,9 % укупне запослености, запосленост у туризму има тенденцију 

опадања. 

У туризму Словеније 2018.године било је запослено 93 300 људи, што износи 

10,7% од укупног броја  запослених у Словенији. После 2018. године бележи се раст од 

-0,8%, што нам говори да се број запослених у туризму смањује у односу на укупну 

запосленост. 

Директан допринос туризма запослености у Словенији 2018. године износи 33 800 

радних места или 3,9% удела у укупној запослености, што се види из следећа два 

графикона. 
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Слика бр. 13  Директан допринос туризма на запосленост у Словенији ( у хиљадама 

послова) 

                           Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

Слика бр. 14 Директан утицај туризма на запосленост у Словенији (у процентима) 

                                          Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

 

4.3.1.3.     Утицај туризам на платни биланс Словеније 

 

 Од самог почетка развоја масновног туризма видео се изузетан значај тзв. 

,,невидњивог увоза“ и ,,невидљивог извоза“, кроз кретање туриста из једне земље у 

другу. Због тога су већ од самог почетка напори свих земаља били концентрисани да се 
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стимулише девизни прилив по основу туризма, односно да се дестимулише девизни 

одлив по овом основу.59 

  Платни биланс је систематски двострани приказ свих економских трансакција 

које земља (привреда) обавља са иностранством у одређеном временском периоду, 

углавном у периоду од једне календарске године. На основу анализа платног виланса 

добијају се информације значајне за креирање макроекономске политике државе.60 

 Туристички биланс као део платног биланса даје увид у све приходе и расходе, 

које одређена туристичка земља има по основу међународног туристичког промета у 

одређеном периоду (најчешће период од годину дана). 61 

 Туристички биланс у ширем смислу обухвата: 

 на страни активе: приходе реализоване по основу извоза робе за туристичку 

намену, укључујући и продају робе страним туристима у земљи за страна средства 

плаћања; приходе реализоване од страних туриста по основу пружања 

туристичких услуга (угоститељских, саобраћајних, занатских, комуналних, 

посредничких и путничких агенција итд.); приходе од капитала пласираног у 

развоју туристичке понуде других земаља (камате и отплате дуга); увоз страног 

капитала за улагања у изградњу туристичког објекта  у земљи и остале приходе  

по однову међународног туристичког промета (на пример таксе за визе, дознаке 

радника запослених у туристичкој привреди у иностранству и сл). 

 на страни пасиве: издатке за увоз робе за потребе туристичке привреде, 

укључујући и вредност робе коју уносе домаћи туристи при повратку из 

иностранства; издатке домаћег становништва за путовање у иностранство; 

издатке за коришћење пласираног страног капитала у развој туристичке привреде; 

пласирани домаћи капитал у развоју туризма других земаља и друге разне издатке 

везане за међународни туризам.62 

 

 

                                                           
59 Унковић, С. и Зечевић, Б., цит. дело, стр. 51 
60 www.scribd.com/doc/44602804/PLATNI-BILANS  
61 Унковић, С. и Зечевић, Б., цит. дело, стр. 55 
62 Унковић, С. и Зечевић, Б., цит. дело, стр. 55 

http://www.scribd.com/doc/44602804/PLATNI-BILANS
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Туристички биланс у ужем смислу обухвата: 

 на страни активе: сви приходи који се реализују од станих туриста на бази 

пружања разних услуга од стране предузећа, туристичке привреде и остали 

привредних и непривредних делатности, укључених у процес задовољења 

потреба страних туриста, односно приходе реалнизоване по основу продаје робе 

у земљи страним туристима за страна средства плаћања. У активи се посебно 

истичу приходи реализовани у угоститељству, саобраћају и трговини. 

 на стани пасиве овог биланса налазе се поменуте врсте издатака везане за 

путовање домаћег становништва у иностранство.63 

 

Позитивна разлика између ,,невидљивог“ увоза и ,,невидљивог извоза“ остварује ефекте 

на привреду, омогућавајући девизна средства која се могу употребити у побољшање 

платног биланса.64 

 

Слика број 15. Потрошња страних туриста у Словенији у милијардама долара 

(номиналне вредност) 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

 Потрошња страних туриста  је била најнижа од 1999. до 2001. године када је 

износила милијарду долара. После тога бележи постепени раст и 2008. године износи 2.9 

                                                           
63 Унковић, С. и Зечевић, Б., цит. дело, стр. 56  
64 www.visokaturisticka.edu.rs/.../osnovne_funkcije_turizma_i_uticaj_na_privredu.ppt , посећен 11.10.2020. 

http://www.visokaturisticka.edu.rs/.../osnovne_funkcije_turizma_i_uticaj_na_privredu.ppt
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милијарди долара и бележи раст од 7.3 %. Највећи прилив страних девиза Словенија је 

остварила 2018. године у вредности од 3.3 милијарди долара. После овог успеха бележи 

се благо опадање, па 2019. године потрошња страних туриста износи 3.2 милијарде 

долара. 

 Домаћи туристи троше мање новца на туристичка путовања у својој земљи него 

што то чине страни туристи, што можемо видети на слици бр. 16. Они су највећу 

потрошњу остварили 2008. године у вредности од 1.8 милиајрди долара. После 2008. 

године бележи се пад, а 2011. године Словенија остварује успех из 2008. године, након 

чега потрошња домаћих туриста опада до 2018. године када износи 1,6 милијарди долара. 

 

Слика бр. 16 Потрошња домаћих туриста у Словенији у милијардама долара ( номинална 

вредност) 

                                         Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

Потрошња новчаних средстава становништва Словеније на путовања у 

иностранство била је највећа 2008. године када је иносила 1,8 милијарди долара. После 

пада потрошње на ова путовања наредних 10 година, исту вреднст од 1,8 милијарди 

долара достигла је 2018. године, што видимо на слици бр 17.  
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Слика бр. 17  Потрошња становништва Словеније на инострана путовања у 

милијардама долара (номинална вредност) 

                              Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

Из анализе података о ,,невидљивом увозу“ и ,,невидљивом извозу“ Словеније 

видимо да страни туристи врше већи прилив страних девиза у платни биланс Словеније, 

него што се врши одлив новчаних средстава преко потрошње коју становништво 

Словеније остварује у иностранству. Самим тим долазимо до закључка да туристички 

биланс има позитиван утицај на платни биланс Словеније. 

 

 

4.3.1.4.     Утицај туризма на развој делатности туристичке привреде 

 
 У подмиривању турстичких потреба учествује велики број привредних и 

непривредних делатности. Поред задовољења основних турстичких потреба (смештај, 

храна и превоз) јавља се потреба запошљавања ,,осталих“ турстичких потреба (забава, 

разонода, спорт, учење, авантуре и сл.). Развој делатности које омогућавају ове додатне 

услуге стално расте, зато што туриста стално има нове захтеве, жеље за испуњеношћу 

боравка и жељом да научи нешто ново. При оцењивању степена развијености туристичке 

понуде одређене дестинације, полази се од тога да је туристичка понуда развијенија и 

богатија уколико у структури потрошње доминира потрошња намењена додатним 

услугама. 
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Табела бр. 2 Број запослених у делатностима непосредно повезаним са туризмом 

Година 2012 2014 2015 2017 

Број запослених у делатностима непосредно повезаним са туризмом 

Услуге 

смештаја 
8.575 9.012 9.559 10.604 

Услуге хране и 

пића 
10.504 10.361 10.389 11.651 

Услуге 

превоза и 

најама 

превозних 

средстава 

3.831 3.878 4.598 5.256 

Туристичке 

агенције и 

организатори 

путовања 

1.795 1.816 2.093 2.242 

Култура 1.961 2.680 2.837 3.074 

Спорт и 

рекреација 
2.715 2.826 2.689 3.074 

Укупно 29.379 30.573 32.165 35.877 

Извор: Израда аутора према подацима Статистичког уреда Републике Словеније 

(https://pxweb.stat.si)  

 

 Из табеле број 2 видимо да је у Словенији у делатностима које су непосредно 

повезане са туризмом највише оних који раде послове везане за услуге хране и пића, а 

затим нешто мање њих обавља послеве везане за услуге смештаја. У  делатностима 

непосредно повезаним са туризмом је 2017. године било 35.877  запослених. 

 

 

 

https://pxweb.stat.si/
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4.3.1.5.     Утицај туризма на инвестициону активност и структуру 

инвестиција 

 

Утиицај туризма на инвестициону активност и структуру инвестиција односи се 

на улагања ради модернизације саобраћаја, развоја хотелских капацитета и ресторана 

итд. Инвестирање у развој туризма и услужне делатности окарактерисано је од стране 

многих инвеститора као високо ризично инвестирање. Проблем се јавља јер нико не жели 

да инвестира, ако није сигуран да ће средства бити повраћена. Инвеститор неће да 

инвестира у дестинацију док се не увери да је атрактивна и да ће се улагање исплатити. 

Може се и индиректно инвестирати у туризам, на пример у неке делатности које ће 

употпунити туристичку понуду.65 

 

Слика бр. 18 Капиталне инвестиције у туризам Словеније у милијардама долара  

(номинална вредност) 

                                          Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

  

 Капиталне инвестиције у туризам Словеније 2008. године износиле су 1,1 

милијарду долара. После 2008. године бележи се пад и 2009. и 2010. године капиталне 

инвестиције износиле су 0,8 милијарди долара. Тенденција опадања се наставља до 2019. 

године када износ капиталних инвестиција износи милијарду долара. У 2019. години 

прогнозиран је раст капиталних инвестиција од 6,2%. 

                                                           
65 www.visokaturisticka.edu.rs/.../osnovne_funkcije_turizma_i_uticaj_na_privredu.ppt , посећен 11.10.2020. 

http://www.visokaturisticka.edu.rs/.../osnovne_funkcije_turizma_i_uticaj_na_privredu.ppt
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4.3.2. Индиректни утицај туризма на привредни развој 
 

 

 Када је реч о индиректном утицају туризма на привреду, разматра се у првом реду 

његов утицај на индустрију, грађевинарство и пољопривреду, јер су ове три делатности 

најважније за разматрање економског аспекта утицаја туризма. 

 Утицај туризма на грађевинарство испољава се кроз инвестициона улагања 

средстава у изградњу нових угоститељских објеката, саобраћајница, аеродрома и сл, На 

овај начин долази до повећања привредне активности  грађевинарства и дохотка 

створеног у овој привредној делатности. Као и на грађевинрство, туризам утиче на развој 

индустријске производње, јер стимулише производњу индустријских производа 

намењених задовољењу потреба туристичке привреде. Пољопривредна производња 

такође има индиректне користи од туризма, јер су домаћи и страни туристи посредством 

туристичке привреде , значајни потрошачи производа ове привредне делатности. 
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5. Закључак 
 

 

Словенија се налази у јужном делу Средње Европе и крајњем северном делу 

Средоземља. Као алпска, динарска, панонска и медитеранска земља има велике природне 

предиспозиције за развој туризма. Поред природних јављају се и културно-историјски 

споменици као фактор развоја градског туризма. Већи градови Словеније као што су 

Љубљана и Марибор одишу позитивном атмофером, која туристима пружа додатно 

уживање поред карактеристичне архитектуре.  

 Клима Словеније је један од разлога њене туристичке атрактивности. Разноликост 

климе условљена је разноликошћу рељефа. У Алпима преовладава планинска клима, док 

се умерено медитеранска клима протеже јужно и југозападно од алпско-динарске 

баријере. Због отворености ка Јадранском мору, утицај мора на температуре је изражен, 

нарочито у јесен и зими. Умерено континентална клима карактеристична је за средњу и 

јужну Словенију. Словенија има и веома густу хидролошку мрежу. Водно богатство 

Словеније се огледа у 1,3 километара површинских водених токова по квадратном метру 

и 1300 природних и вештачких језера, водопада и извора, заједно са великим 

површинама подземне воде. Треба напоменути да Словенија има 260 водопада, од којих 

је највиши водопад Клома са 128 метара. Словеначке реке су претежно планинске, брзе 

и са великим падом и већином припадају црноморском сливу. Најдужа река је Сава. 

Подземна вода даје више од 95% питке воде становништву Словеније. 

Блага клима са умереним температурама и обилним падавинама погодује развоју 

шума, које покривају 58% површине Словеније. Велика висинска разлика погодује 

разноврсности биљног и животињског света. Највећи екосистем су шуме (60%) и због 

тога спада у најшумовитије европске земље одмах иза Финске и Босне и Херцеговине.  

На привредни развој Словеније велики утицај је имала бивша Југославија и распад 

исте. До распада Југославије Словенија је била њена најразвијенија република. Током 

посткомунистичког раздобља, после стицања независности 1991. године, Словенија је 

економске реформе спроводила постепено и тако постигла успешну привредну 

транзицију. Према подацима Статистичког уреда Републике Словеније раст БДП-а данас 

износи -13,1% уз стопу инфлације од -0,3% и стопу незапослености од 5,2%. 

Најзначајније привредне гране су машинска индустрија, прехрамбена индустрија, дрвна 
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индустрија, прехрамбено-хемијска индустрија, метална индустрија и електротехничка 

индустрија која данас запошљава око трећину свих запослених радника у индустрији.  

Саобраћај је један од битних фактора развоја туризма, а и привреде уопште. 

Словенија има развијен друмски, ваздушни, железнички и водни саобраћај. Пошто 

обухвата делове Алпа, Средоземља и Панонске низије има велики саобраћајни значај. 

Главно саобраћајно чвориште је главни град Љубљана. Кроз Словенију пролазе важни 

међународни путеви који повезују средњу са југоисточном Европом. Главна трговачка 

лука је Копар, која се убрзано развија као излазна лука земаља средње Европе. Главни и 

највећи аеродром се налази у Љубљани.   

Словенија је имала дуг развојни пут туристичке привреде. Пре распада Југославије 

1991. године, словеначка туристичка привреда играла је значајну посредничку улогу у 

одвођењу туриста на средоземну обалу Јадранског мора. Као аутономни ентитет у 

бившој Југославији, Словенија се прилагодила чињеници да страни гости само прелазе 

преко њене територије на путу ка својим коначним одредиштима на Средоземљу, а 

нарочито у Хрватској. На Словенију је отпадало око 10% свих ноћења страних туриста 

остварених у бившој Југославији, док је на Хрватску отпадало близу 80%. Године 1986., 

науспешније године словеначког туризма (2.821.000 гостију и 9.213.000 ноћења), 

Словенију је посетило 1.051.000 страних гостију. Њима је најпопуларнија била 

словеначка средоземна обала (58%).  

Распад Југославије ,,погубно“ делује на туризам Словеније. Године 1992., годину 

дана након избијања непријатељства у Словенији и суседној Хрватској, словеначки 

туризам је по броју ноћења у туристичким објектима досегао 55,3% резултата из 1986. 

године. Опоравак туризма после 1991. године био је дуг и тежак. Словенија је моралала 

да из корена промени политику тиристичке привреде. До некада веома развијену 

последничку делатност морао је заменити развој сопствених туристичких атрактивности 

које би привукле госте да Словенију посете и у њој одседају. Словенија је изнова урадила 

валоризацију свих туристичких атрактивности на својој територији, да би креирала своју 

туристичку понуду. Главни проблем је био недостатак угоститељских капацитета, пре 

свега хотела виших категорија.  

Словеначки туризам се пре свега темељи на валоризацији атрактивних природних 

фактора – геоморфолошких, климатских и хидрогеографских – док су атрактивни 

друштвени фактори у другом плану. То потврђује чињеница да Словенија има 44 
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заштићена природна подручја, на која отпада 11% површине државне територије. У 

Словенији су се издвојиле 3 туристичке регије, а то су Алпи, Предалпска регија и 

Приморје. Свака од ових регија својом јединственошћу и природном разноликошћу 

утиче на раст и развој туристичке привреде Словеније. 

Када је у питању међузависност туризма и привредног развоја Словеније, морамо 

кренути од специфичности туризма као привредне делатности. Туризам се третира као 

непроизводна привредна делатност, али и као таква она утиче на на привредни развој и 

национални доходак Словеније. Такође туризам се не може окарактерисати као засебна 

привредна делатност јер се туризам састоји из већег броја привредних и непривредних 

делатности које заједно учествују у подмирењу потреба туриста. Основа развоја туризма 

укључује следеће делатности: угоститељство, саобраћај, туристичке и путничке 

агенције, трговина на мало, занатство и разне комуналне делатности. 

У друштвеној сфери, туризам има културни, образовни и здравствени утицај, 

побољшање односа и разумевање међу разним националностима због чега га називају и 

пасошем мира итд. Туризам врши значајан утицај на друштвени производ и национални 

доходак и поред става да се туризам у основи не може сматрати ствараоцем истих. 

Укупан допринос туризма БДП-у Словеније (када се узме у обзир, директни, индиректни 

и мултипликативни утицај) у 2018. години износио је 5,6 милијарди долара или 10,8% 

БДП-а. 

 Главни утицај на привреду Словеније туризам врши преко потрошње који 

инострани туристи врше у њој. Преко прилива страних девиза туристичка привреда 

утиче на платни промет земље. Туристички платни биланс са друге стране преставља 

однос потрошње коју страни туристи остварују у Словенији и потрошње коју становници 

словеније остварују у другим туристичким земљама. Ако је тај однос позитиван, тј. ако 

је потрошња страних туриста већа, у том случају туристички платни биланс има 

позитиван ефекат на привреду Словеније. Анализом статистичких показатеља смо 

установили да да то и јесте случај, тј. да туристички платни биланс има позитиван ефекат 

на платни биланс Словеније, а самим тим и на целокупну привреду. 

Туризам значајно утиче и на пољу запосленоти становништва Словеније. Како је 

туризам скуп разнох делатности који директно или индиректно чине туристичку 

делатност, постоји потражња за великим бројем кадрова различитих профила. Директан 

допринос туризма запослености у Словенији 2018. године износи 33 800 радних места 
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или 3,9% удела у укупној запослености. Из истог разлога, туризам утиче и на развој 

делатности које су у директној или индиректној вези с њим. Тако деловањем туризма 

развија индустрија, саобраћај, трговина, грађевинарство, пољопривреда и др. Такође, 

туризам врши утицај и на инвестициону активност земље преко капиталних улагања у 

унапређење и модернизацију смештајних капацитета, саобраћајне мреже, додатних 

услуга туристичке понуде, као и у афирмацију самих туристичких места. 

Из свега овога закључујемо да туризам има позитиван утицај на све аспекте 

привреде Словеније. 
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