
Vse večji optimizem 
na področju turizma. 
Med Slovenci najbolj priljubljene 
slovenske spletne trgovine.

Metode plačevanja

Dobra polovica Slovencev plačuje z mobilnim telefonom.
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Spletno nakupovanje 

Načrtovanje počitnic

Debetna kartica ostaja najbolj priljubljena.

Pri potrjevanju spletnih plačil četrtina 
Slovencev uporablja varnostno kodo.

 Pri izbiri spletnih trgovin Slovenci 
pogosteje izberejo slovenske.

Kje bodo to poletje počitnikovali Slovenci? Potovanja v tujino so se povečala za polovico.
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V primerjavi s preteklim letom vse več Slovencev svoj spletni 
nakup raje opravi v slovenski spletni trgovini. 

V primerjavi z leti pred epidemijo je prav tako zaznati delež 
tistih, ki pozdravljajo metodo plačevanja z mobilno aplikacijo 

(84 % v 2022; 57 % v 2019).  

V primerjavi s preteklim letom je skoraj 50 % več Slovencev 
v zadnjem letu potovalo v tujino. Vse večjo priljubljenost 
potovanj gre pripisati odpravi epidemioloških omejitev. 

V prihodnjih šestih mesecih bo potovalo opazno več Slovencev – delež le teh je 
v primerjavi z leti pred epidemijo občutno večji (66 % v 2022; 52 % v 2017).

Pogostost plačevanja s kartico vsaj enkrat na teden vidno 
narašča (86 % v 2022; 84 % v 2021; 82 % v 2020). Najpogosteje 

uporabljena je debetna kartica (53 % v 2022; 48 % v 2021). 
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V slovenskih in tujih spletnih trgovinah so Slovenci najpogosteje plačevali s plačilno kartico. 

Ali Slovenci načrtujejo potovanja v prihodnjih šestih mesecih?

plačilna kartica plačilo z gotovino PayPal spletna ali mobilna banka

2021 več Slovencev je 
v zadnjem letu 
potovalo v tujino
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