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Povezanost glavnog razloga putovanja, mjeseca odlaska na 
putovanje i smještaja s brojem noćenja i visinom izdatka na 
putovanju
1. Istraživačko pitanje: U kojoj mjeri je razlog putovanja povezan s brojem noćenja i visinom izdataka na 

putovanju?
 Cilj:  Provjeriti postoje li razlike u broju noćenja i visini izdatka po noćenju obzirom na razlog putovanja. 
 Hipoteza: 

 H1:  Ispitanici koji odlaze na kraća putovanja troše više (po jednom noćenju) od ispitanika koji odlaze na dulja 
putovanja

2. Istraživačko pitanje: U kojoj mjeri je mjesec odlaska na putovanje povezan s brojem noćenja i visinom 
izdataka na putovanju?
 Cilj: Ispitati ovisi li broj noćenja i visina izdatka po noćenju o mjesecu putovanja?
 Hipoteze:

 H2: U ljetnim mjesecima ispitanici odlaze na dulja putovanja.
 H3: U zimskim mjesecima je visina izdatka po noćenju veća od izdatka po noćenju u ljetnim mjesecima.

3. Istraživačko pitanje: U kojoj mjeri je vrsta smještaja povezana s brojem noćenja i visinom izdataka na 
putovanju?
 Cilj: Utvrditi postoji li razlika u broju noćenja i visini izdatka po noćenju obzirom na komercijalni i nekomercijalni 

smještaj.
 Hipoteza:

 H4: Ispitanici koji biraju nekomercijalni smještaj ostvaruju više noćenja od ispitanika koji biraju komercijalni 
smještaj te imaju manji izdatak po noćenju.
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Rezultati – glavni razlog odlaska na putovanje

Iz linijskog grafa (lijevo) vidljivo je da 
se na dvodnevna i trodnevna 
putovanja odlazi zbog kupovine, 
rekreacijskih aktivnosti i vjerskih 
razloga podjednako i u Hrvatsku i u 
inozemstvo. 
Iz stupčastog grafa (desno) vidljivo je 
da se na kupovinu u Hrvatskoj i u 
inozemstvo troši najviše po noćenju, 
dok se u inozemstvu na vjerske 
razloge i rekreacijske aktivnosti troši 
podjednako. U Hrvatskoj se nakon 
kupovine troši na gastronomiju i 
razgledavanja grada, kulturu i zabavu.

Iz tablice (gore) vidi se da se aritmetička sredina i medijan gotovo 
podudaraju za prosječni broj noći provedenih na putovanju u 
Hrvatskoj (3 noćenja) i u inozemstvu (4 noćenja) te da podatci 
nisu raspršeni (mala standardna devijacija).  

Na točkastog grafu prikazan je pravac regresije za   varijable X i Y  za 
putovanja u inozemstvo. Kad bi prosječni broj noćenja bio nula, tada 
bi visina izdatka bila 2117,5kn (to bi bilo u situaciji da se ide na 
jednodnevno putovanje bez noćenja). Kad bi se broj noćenja povećao 
za 1 možemo očekivati smanjenje izdataka po noćenju za 308,55 kn.

Pearsonov koeficijent korelacije za varijablu X (prosječni broj 
noći proveden na putovanju u inozemstvu) i varijablu Y 
(prosječni izdatak po noćenju u inozemstvu) je -0.64 što ukazuje 
na srednje jaku i negativnu korelaciju, tj. ako se na putovanju u 
inozemstvu provede više noći, tada će se po noćenju manje 
potrošiti. Za putovanja u Hrvatskoj je Pearsonov koeficijent 
korelacije je -0,29 što je relativno slaba i negativna korelacija.



Rezultati – mjesec odlaska na putovanje
Pearsonov koeficijent korelacije za varijablu X (prosječni broj 
noći proveden na putovanju u inozemstvu) i varijablu Y 
(prosječni izdatak po noćenju u Hrvatskoj) je -0.81 što ukazuje 
na jaku i negativnu korelaciju, tj. ako se na putovanju u 
inozemstvu provede više noći, tada će se po noćenju manje 
potrošiti. Za putovanja u inozemstvo je Pearsonov koeficijent
-0,56 što ukazuje na srednje jaku i negativnu korelaciju.

Na točkastog grafu prikazan je pravac regresije za   varijable X i Y  
za putovanja u Hrvatskoj. Kad bi prosječni broj noćenja bio nula, 
tada bi visina izdatka bila 401,02 kn (to bi bilo u situaciji da se ide 
na jednodnevno putovanje bez noćenja). Kad bi se broj noćenja 
povećao za 1 možemo očekivati smanjenje izdataka po noćenju 
za 31,68 kn.

Iz analize je izuzet  listopad 2018. jer nije bilo podataka za putovanja 
unutar Hrvatske, a analiza putovanja u inozemstvo daje ekstremnu 
vrijednost (tj. da je prosječni broj noćenja putovanja bio 90 dana!)
Iz tablice (gore) vidi se da se aritmetička sredina i medijan gotovo 
podudaraju za prosječni broj noći provedenih na putovanju u 
inozemstvu (5 noćenja) te da je prosječna visina izdataka po noćenju 
gotovo 55% veća za putovanja u inozemstvo.

Iz linijskog grafa (lijevo) vidi se da su 
najdulja putovanja u Hrvatskoj u ljetnim 
mjesecima (6 – 8 dana), uz iznimku 
prosinca 2018.
Iz stupčastog grafa (desno) vidi se da je 
prosječna visina izdatka po noćenju (u 
studenom, prosincu, siječnju i veljači 2019.) 
319,21 kn što je 32% više od prosječne 
visine izdataka ljetnih mjeseci (lipanj, 
srpanj, kolovoz 2019.).



Rezultati – komercijalni vs. nekomercijalni smještaj

Prosječni broj noćenja u komercijalnom smještaju je 5 
noćenja za putovanja u Hrvatskoj , a 6 noćenje za 
putovanja u inozemstvo. 
Prosječni izdatak po noćenju za inozemstvo je 727 kn, a 
za Hrvatsku 482 kn.

Prosječni broj noćenja u nekomercijalnom smještaju je 9 
noćenja za putovanja u Hrvatskoj , a 7 noćenje za 
putovanja u inozemstvo. 
Prosječni izdatak po noćenju za inozemstvo je 256,5 kn, a 
za Hrvatsku 117,5 kn (što je 2.8 puta manji izdatak u 
inozemstvu, a  4.1 puta manji u Hrvatskoj u odnosu na 
komercijalni smještaj).



Međurezultati 

Odredišta s najvećim brojem noćenja su prekooceanske zemlje 
Australija i SAD (21 i 17 noćenja); sljedeće po redu su Irska, Švicarska i 
Njemačka.  

U Italiji su naši turisti potrošili najviše novaca – 689 milijuna kuna 
(na putovanjima koja su bila u prosjeku 4 dana), dok je država s 
najskupljim izdatkom po noćenju Rusija (1359 kn)

Muškarci ostvaruju 
2% manje putovanja 
od žena, a izdatak 
noćenja im je oko 1.4 
puta veći nego kod 
žena. 



Zaključci
 H1:  Ispitanici koji odlaze na kraća putovanja troše više (po jednom noćenju) od ispitanika koji odlaze na dulja putovanja.

 Točno. Ispitanici koji odlaze zbog kupovine, rekreacijskih aktivnosti i vjerskih razloga (podjednako i u Hrvatsku i u inozemstvo), odlaze na dvodnevna ili 
trodnevna putovanja i njihov izdatak po noćenju je viši od izdatka prilikom duljih putovanja. Na srednje jaku, ali negativnu korelaciju između varijable X 
(prosječni broj noći proveden na putovanju u inozemstvu) i varijable Y (prosječni izdatak po noćenju u inozemstvu) ukazuje Pearsonov koeficijent korelacije 
(-0.64) 

 H2: U ljetnim mjesecima ispitanici odlaze na dulja putovanja.
 Točno, uzmemo li u obzir da je u prosincu 2018. bila neobična turistička aktivnost. Najdulja putovanja u Hrvatskoj su u ljetnim mjesecima (6 – 8 noćenja).

 H3: U zimskim mjesecima je visina izdatka po noćenju veća od izdatka po noćenju u ljetnim mjesecima.
 Točno. Prosječna visina izdatka po noćenju (u studenom, prosincu, siječnju i veljači 2019.) 319,21 kn što je 32% više od prosječne visine izdataka ljetnih 

mjeseci (lipanj, srpanj, kolovoz 2019.).

 H4: Ispitanici koji biraju nekomercijalni smještaj ostvaruju više noćenja od ispitanika koji biraju komercijalni smještaj te imaju manji izdatak 
po noćenju.
 Točno. Prosječni broj noćenja u nekomercijalnom smještaju je 9 noćenja za putovanja u Hrvatskoj , a 7 noćenja za putovanja u inozemstvo (što je za 4, 

odnosno za 1 više u odnosu na komercijalni smještaj redom za Hrvatsku i inozemstvo). Prosječni izdatak po noćenju za inozemstvo je 256,5 kn, a za Hrvatsku 
117,5 kn (što je 2.8 puta manji izdatak u inozemstvu, a  4.1 puta manji u Hrvatskoj u odnosu na komercijalni smještaj).

Međurezultati:
• Muškarci ostvaruju 2% manje putovanja od žena, a izdatak noćenja im je oko 1.4 puta veći nego kod žena. 

• Odredišta s najvećim brojem noćenja su prekooceanske zemlje Australija i SAD (21 i 17 noćenja); sljedeće po redu su Irska, Švicarska i Njemačka.  

• U Italiji su naši turisti potrošili najviše novaca – 689 milijuna kuna (na putovanjima koja su bila u prosjeku 4 dana), dok je država s najskupljim izdatkom 
po noćenju Rusija (1359 kn).


