
L E R
KATEGORIJA A

(jer život nije fer)



HIPOTEZE

1. Najčešći razlog 
višednevnog putovanja 
unutar Hrvatske u 2019. 
godini bio je odmor na 

moru.

3. Postoji značajna 
razlika kod ukupnog 

broja noćenja (u 
Hrvatskoj i inozemstvu) 

s obzirom na dob.

2. Među inozemnim 
odredištima najveća 

potrošnja je u 
Njemačkoj. 

4. Broj ukupnih 

putovanja ne ovisi o 

mjesecima i godišnjem 

dobu.

CILJZADATAK

Analiza podataka godišnjeg 
istraživanja o turističkoj aktivnosti 
stanovništva Republike Hrvatske 

na privatnim višednevnim 
putovanjima u 2019.

Detaljno proučiti turističke aktivnosti 
stanovništva Republike Hrvatske na 

privatnim višednevnim putovanjima u 
2019. godini te ispitati razloge odlaska 

na putovanje i najčešća odredišta 
putovanja u Hrvatskoj i inozemstvu.



METODE RADA I 

TEHNIKE

ALATI

infografika i dizajnprikaz tablica i grafova 

IZVOR: 

Podaci o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske u 
2019. prikupljeni su putem telefonskog intervjua uz 
podršku računala (metoda CATI) na reprezentativnom 
uzorku od ukupno 22 000 stanovnika Hrvatske u dobi od 
15 i više godina, a podaci su uteženi na ukupnu 
populaciju Republike Hrvatske te dobi.

analiza podataka iz 
priloženog excel 

dokumenta

pretraživanje putem 
interneta za točnije 

objašnjenje pojmova

izrada stupičastih, 
linijskih i tortnih 

grafova

prikazivanje 
podataka pomoću 

tablica

izrada infografika 
i završni dizajn 

prezentacije



Razlog odlaska na putovanje

1. HIPOTEZA: Najčešći razlog višednevnog putovanja unutar Hrvatske u 2019. godini 

bio je odlazak na odmor na more.

HIPOTEZA SE PRIHVAĆA

ANALIZA:

Višednevna putovanja jesu putovanja izvan uobičajene sredine na kojima 

je ostvareno barem jedno, a manje od 365 noćenja. Putovanja mogu biti u 

Hrvatskoj ili u inozemstvu. Iz grafova jasno možemo uočiti da je glavni 

razlog odlaska na putovanje u Hrvatskoj odmor na moru. 

Ukupno (u inozemstvu i u Hrvatskoj) je glavni razlog putovanja posjet 

rodbini i obiteljima, no ako gledamo samo Hrvatsku, primijećujemo da je 

glavni razlog odlazak na more. 



Najčešće odredište putovanja (Hrvatska i inozemstvo)

2. HIPOTEZA: Među inozemnim odredištima najveća potrošnja je u Njemačkoj.

HIPOTEZA SE NE PRIHVAĆA

ANALIZA:

Ukupno ima više izdataka na putovanjima u inozemstvu nego u Hrvatskoj.

Zemlja odredišta podrazumijeva naziv zemlje u koju je osoba putovala. Prema 

podacima vidimo da, iako Njemačka kao zemlja ima najviše višednevnih noćenja na 

privatnim putovanjima, Italija ipak ima više izdataka zbog skupoće odredišta i 

proizvoda.



Sklonost odlaska na putovanje ovisno o dobi

3. HIPOTEZA: Postoji razlika kod ukupnog broja noćenja (u Hrvatskoj i inozemstvu) s 

obzirom na dob.

HIPOTEZA SE PRIHVAĆA

ANALIZA:

Ukupna populacija u istraživanju su stanovnici Republike 

Hrvatske u dobi od 15 i više godina koji žive u privatnim 

kućanstvima.  Trajanje višednevnog putovanja iskazuje se brojem 

noćenja koji je osoba ostvarila na tom putovanju.

Iz grafova možemo iščitati jasno vidljivu razliku između noćenja 

kod osoba od 15-29 godina i osoba od 50 godina pa na dalje. 

Najveći broj noćenja (u Hrvatskoj i inozemstvu) na višednevnim 
privatnim putovanjima imaju osobe od 50+.



Mjesec odlaska na putovanje

4. HIPOTEZA: Broj ukupnih putovanja ne ovisi o mjesecima i godišnjem dobu.

HIPOTEZA SE NE PRIHVAĆA

ANALIZA:

Uviđajući velike razlike u brojkama, zaključujemo da broj putovanja ovisi o 

mjesecima i godišnjim dobima.

Putovanja u zimskim mjesecima (studeni, prosinac, siječanj i veljača) su u znatno 
manjem broju nego putovanja u ljetnim mjesecima. Najviše putovanja je bilo u 
kolovozu, a najmanje je bilo u listopadu 2018. godine. 

(Godišnja doba + zima koja 
je započela 2018.)



Prema podacima, putovanja u zimskim 

mjesecima su puno rjeđa od putovanja u 

ljetnim mjesecima. U zimskom razdoblju u 

2019. godini su ljudi više putovali nego u 

istom razdoblju u 2018., no i dalje je generalni 

broj putovanja ljeti znatno veći.

Najveći broj noćenja (u Hrvatskoj i 

inozemstvu) na višednevnim privatnim 

putovanjima imaju osobe od 50+ godina. 

Iako je u Njemačkoj ostvareno najviše 

višednevnih noćenja, najviše izdataka 

bilježi se u Italiji zbog skupljih odredišta 

i proizvoda. 

Postoji velika razlika među razlozima odlaska 

na putovanje unutar Hrvatske. Statističkom se 

analizom došlo do zaključka da je najčešći 

razlog putovanja, unutar Hrvatske u 2019. 

godini, odlazak na odmor na more. 

1. Najčešći razlog višednevnog putovanja 

unutar Hrvatske u 2019. godini bio je odmor na 

moru.

3. Postoji razlika kod ukupnog broja noćenja 

(u Hrvatskoj i inozemstvu) s obzirom na dob.

2. Među inozemnim odredištima najveća 

potrošnja je u Italiji.

4. Broj ukupnih putovanja ovisi o mjesecima i 

godišnjem dobu.

ZA AK



K R A J
(LER jer život je možda ipak fer)


