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V Portorožu&Piranu presegli 1.1 milijona nočitev 
 

Portorož, 5. januar 2015: December prinesel kar 17 % več nočitev. V letu 2014 

realiziranih več kot 1.1 milijona hotelskih nočitev. Novo leto prinaša pomembno 

turistično novost - enoten spletni rezervacijski sistem za vso destinacijo. 

Zaključil se je še en živahen december, ki je v Portorož & Piran privabil številne obiskovalce. 

Kot običajno jih je čakala odlična ponudba naših hotelov in wellness centrov, preizkušen 

magnet za obiskovalce pa je tudi velik nabor kakovostnih prireditev, ki jih v občini Piran med 

prazniki ni manjkalo. 

Med božično-novoletnimi prazniki, od 24. decembra 2014 do 1. januarja 2015, so v hotelih 

občine Piran zabeležili 27.636 nočitev, kar je 7 % več kot v enakem obdobju lani. 

Prevladovali so tuji gosti (71 %), med njimi je bilo največ Italijanov.  

 

 datum DOMAČI   
 

TUJI     SKUPAJ     

 leto 2014 2013  IND14/13 2014 2013 IND14/13 2014 2013 IND14/13  

24.12. 550 492 112 1458 1510 97 2008 2002 100 

25.12. 953 705 135 1815 1707 106 2768 2412 115 

26.12. 1669 1338 125 2261 1652 137 3930 2990 131 

27.12. 1767 1579 112 2174 1705 128 3941 3284 120 

28.12. 1185 1360 87 1798 1873 96 2983 3233 92 

29.12. 596 586 102 2363 2218 107 2959 2804 106 

30.12. 540 611 88 3491 3484 100 4031 4095 98 

31.12. 692 796 87 4324 4178 103 5016 4974 101 

 SKUPAJ 7.952 7.467 106 19.684 18.327 107 27.636 25.794 107 

 

 

Decembra so v hotelih občine Piran zabeležili 54.194 nočitev, to je kar 17 % več kot 

decembra lani. Od tega je bilo 39 % nočitev domačih in 61 % nočitev tujih gostov, med njimi 

daleč največ Italijanov. Število se je povečalo predvsem na račun tujih gostov, ki so ustvarili 

za skoraj četrtino več nočitev. 

 

Skupaj je bilo v letu 2014 realiziranih 1.101.921 hotelskih nočitev, kar je le 10.000 nočitev 

(oz. 1 %) manj kot lani, vendar 4.500 nočitev več kot leta 2012. K temu pa je treba prišteti še 

približno 250.000 nočitev iz ostalih namestitvenih kapacitet. Ocenjujemo, da bo skupna 

številka tudi letos presegla 1.3 milijona nočitev. 

Razmerje med domačimi in tujimi ostaja skorajda nespremenjeno, kar pomeni, da je domačih 

nočitev 31 %, tujih pa 69 %. V primerjavi z lani je bilo domačih nočitev za 3 % več, tujih pa 

za 3 % manj. 

 

 



 

 

Nočitve v hotelih občina Piran - december 2014 
 HOTELI NOČITVE/domači NOČITVE/tuji SKUPAJ 

SKUPAJ 20.973 33.221 54.194 

    Nočitve v hotelih občina Piran december 2014 in primerjava december 2013 

HOTELI SKUPAJ dec 14 SKUPAJ dec 13 IND14/13 

SKUPAJ 54.194 46.344 117 

    Nočitve v hotelih občina Piran kumulativa januar - december 2014 in primerjava 2013 

HOTELI SKUPAJ jan-dec14 SKUPAJ jan-dec13 IND 14/13 

SKUPAJ 1.101.921 1.112.211 99 

 

 

 

ENOTEN SPLETNI REZERVACIJSKI SISTEM 

Destinacija Portorož & Piran bo v začetku letošnjega leta bogatejša za novo pridobitev, 

enoten spletni rezervacijski sistem. Turistično združenje Portorož se je po zgledu hrvaške 

Istre, ki tak sistem že ima, odločilo za programsko opremo Phobs. V Sloveniji nekateri 

posamezni ponudniki oziroma hoteli ta sistem že uporabljajo, Turistično združenje Portorož 

pa bo prvo, ki bo v rezervacijski sistem združilo turistične ponudnike na celotni destinaciji. 

Uporabniki bodo v sistem dostopali preko spletne strani www.portoroz.si, kar bo 

destinacijskemu portalu dodalo še večjo uporabno vrednost. Uporabnikom bodo tako na voljo 

konkretne informacije o namestitvenih objektih z opisi in slikami, dostopnosti, paketih, 

ponudbo v in izven sezone ter first in last minute ponudbo. Rezervacijski sistem bo deloval 

kot vedno aktualen, virtualen katalog, saj bodo ponudniki lahko sami sproti spreminjali in 

dodajali svoje podatke v sistemu. 

Po Googlovi statistiki naj bi vsak gost pri izbiri destinacije za dopust pregledal več kot 14 

spletnih strani. Na prvem mestu so iskalniki, sledijo spletne starni agencij in destinacijski 

portali. Rezervacijski sistem Phobs na portoroškem portalu bo tako pomembno vplival na 

uporabnike v fazi izbire dopustniške destinacije. (konec) 
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