
 

 
 

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V 

NOVI GORICI 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKA NALOGA 

VISOKOŠOLSKEGA 

UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA PRVE STOPNJE 

 

 

 

 

 

 

 

MIHA LIPIČAR 



 

 
 

 

  



 

 
 

Fakulteta za uporabne družbene študije 

 v Novi Gorici 

 

 

 

 

DIPLOMSKA NALOGA VISOKOŠOLSKEGA 

UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA PRVE STOPNJE  

VPLIV ŠPORTA NA TURIZEM 

Mentor: doc. dr. Andrej Raspor 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nova Gorica, september 2017   Miha Lipičar  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

IZJAVA O AVTORSTVU 

  

Spodaj podpisani/-a MIHA LIPIČAR z vpisno številko 86014166, 

izjavljam, 

da je diplomsko delo / magistrsko delo / doktorsko delo z naslovom VPLIV ŠPORTA NA 

TURIZEM ki sem ga napisal/-a pod mentorstvom red. prof. dr. / izr. prof. dr. / doc. dr. 

ANDREJA RASPORJA 

  

 rezultat lastnega raziskovalnega procesa,  

  da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v predloženem 

delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,  

 da so vsa citirana ali povzeta dela drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu 

virov,  

  da se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 

bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so 

tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu; Zakon o 

avtorskih in sorodnih pravicah (UL RS, št. 16/07-UPB3, 68/08, 85/10 Skl.US: U-I-

191/09-7, Up-916/09-16),∙ 

  da se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 

delo, za moj status na fakulteti ter ukrepov Fakultete za uporabne družbene študije v 

skladu z njenimi pravili,∙ 

 da je elektronska oblika identična tiskani obliki dela ter soglašam z objavo dela na 

spletni strani fakultete,∙ 

  da je delo lektorirano in urejeno skladno s fakultetnimi navodili in pravilniki 

objavljenimi na spletni strani fakultete.  

 

Nova Gorica, 22. 9. 2017                                      Podpis avtorja/-ice: __________________ 





 

 
 

  



 

 
 

ZAHVALA 

 

 

Zahvaljujem se družini, punci in prijateljem, ki so mi stali ob strani v času pisanja diplomske 

naloge ter me spodbujali med izvedbo le-te. 

Zahvaljujem se tudi doc. dr. Andreju Rasporju, ki me je usmerjal z napotki. Z njegovimi 

nasveti je diplomsko delo veliko boljše. 

Hvala tudi vsem intervjuvancem, ki so si vzeli čas zame in obsežno odgovarjali na postavljena 

vprašanja. Z njihovo pomočjo sem uspel uspešno odgovoriti na raziskovalna vprašanja.  

Zahvaljujem se tudi vsem ostalim, ki ste karkoli prispevali k nastanku tega dela.  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

POVZETEK 

Namen diplomske naloge je predstaviti športni turizem kot podvejo turizma, na katero radi 

pozabimo. Vpliv športnega turizma ni viden le na razvijajoči se lokalni ekonomiji, temveč 

tudi v dobri predstavnosti države oziroma kraja. 

 

Teoretični del sem razdelil na tri glavne dele. Najprej sem podrobno predstavil športni 

turizem od njegovega začetka do njegove sedanjosti.  S predstavitvijo njegovih lastnosti ter 

dejavnikov sem predstavil tudi različne vrste športnega turizma. V drugem delu, ki se glasi 

ekonomični vpliv turizma, sem ob pregledu literature predstavil nekaj glavnih razlogov za 

potovanja v druge države. Predstavil sem seznam najbolj turistično obiskanih držav in seveda 

njihov zaslužek iz obiskov tujih turistov. V zadnjem delu teoretičnega dela sem predstavil 

vpliv športnega turizma na ekonomijo. Ob predstavljeni tipologiji športnih dogodkov sem 

predstavil še različne posledice organizacije velikega ali malega dogodka, ki je izveden v 

majhnem ali velikem mestu. 

 

V empiričnem delu, ki je kvalitativne narave, sem uporabil metodo polstrukturiranega 

intervjuja. Podatke sem pridobil s strani TZ zveze Nova Gorica, TIC Kranjska Gora, OK 

Planica, Kajak klub Soške elektrarne in prostovoljca, ki je deloval na dogodku Eurobasket 

2013 v Sloveniji. Z analizo dokumenta Zaključnega poročila o Eurobasketu 2013 Igorja 

Ivaškoviča sem pridobil manjkajoče podatke o dogodku Eurobasket 2013. Podrobneje sem 

analiziral tri športne dogodke: Evropsko prvenstvo za mlajše člane in mladince v Solkanu 

2016, Poleti v Planici in Eurobasket 2013. 

Z zbranimi in obdelanimi informacijami v diplomski nalogi želim pomagati razvijati športni 

turizem. Menim, da ima Slovenija s svojo naravo ogromno priložnosti, ki pa so lahko 

popolnoma izkoriščene le skozi poznavanje povratnih informacij o že organiziranih dogodkih, 

poznavanju trženja tovrstnih dogodkov ter poznavanja sposobnosti malih mest / krajev 

organizirati tovrstne dogodke. 

Ključne besede: šport, turizem, športni turizem, ekonomija in športni dogodek 



 

 
 

ABSTRACT 

Main purpose of my thesis is to present sport tourism as an important branch of tourism; 

many tend to forget about. Its impact can be seen not only on developing local economy, but 

also in good representation ones nation or local community. 

In theoretic part, I divided collected information in three main categories. third impact of 

sport tourism on economy. In first category, called Sport tourism, I talked about sport tourism 

from its roots till today. Representing its factors and properties, I represented all kinds of 

sport tourism. In second economic impact of tourism,  I presented some of main reasons of 

travelling in foreign countries and profit made in this process for visited country. In the last, 

along with a typology of all sport events I have also presented consequences of a 

bigger/smaller event organized in a bigger/smaller city.  

  

Thought empiric work which is qualitative research, I used semi-structured interview. I 

collected information from TZ Nova Gorica, TIC Kranjska Gora, OK Planica, Kajak klub 

Soške elektrarne and a volunteer working at Eurobasket 2013. . With some of information still 

missing from last event I collected the rest from Final report about Eurobasket 2013 written 

by Igor Ivaškovič, 

I have closely analysed three bigger sport events: Evropsko prvenstvo za mlajše člane in 

mladince v Solkanu 2016  Poleti v Planici and Eurobasket 2013. 

 

With information collected and analysed in my thesis I would want to help develop sport 

tourism. I think Slovenia has, with its nature, a lot of opportunities, which can be used only if 

we have feedback from previously organized events, knowing how marketing of this kind of 

events works and knowing abilities of communities in which such events are being organized.  

  

Key words: sport, tourism, sport tourism, economy, sport event 

 





 

 

KAZALO 

 

1 UVOD ............................................................................................................. 1 

1.1 Opredelitev problema ................................................................................................ 2 

1.2 Omejitve ...................................................................................................................... 4 

1.3 Struktura .................................................................................................................... 4 

2 TURIZEM...................................................................................................... 5 

2.1 Športni turizem .......................................................................................................... 5 

2.1.1 Modeli športnega turizma .................................................................................. 13 

2.2 Ekonomski vpliv turizma ........................................................................................ 16 

2.2.1 Učinki vpliva turizma na ekonomijo ................................................................. 17 

2.2.2 Tri vrste ekonomičnih vplivov ........................................................................... 17 

2.2.3 Ekonomske funkcije turizma ............................................................................. 21 

2.2.4 Multiplikatorji ter multiplikacijska funkcija .................................................... 22 

2.2.5 Pregled dogodkov v letu 2015 ............................................................................ 23 

2.3 Vpliv športnega turizma na ekonomijo ................................................................. 26 

2.3.1 Učinki ekonomije skozi športne prireditve ........................................................ 27 

2.3.2 Tipologija športnih dogodkov ............................................................................ 28 

2.3.3 Veliki športni dogodki organizirani v velikih in malih mestih ......................... 30 

2.3.4 Mali športni dogodki v velikih in malih mestih ................................................ 31 

2.3.5 Učinki ekonomije v turizmu športne rekreacije ................................................ 32 

2.3.6 Dobavna veriga športne industrije .................................................................... 33 

3 ŠTUDIJA PRIMERA ................................................................................. 34 

3.1 Metodologija raziskovanja ...................................................................................... 35 

3.2 Primer vodnega športnega dogodka ...................................................................... 37 

3.3 Primer zimskega športnega dogodka ..................................................................... 38 

3.4 Primer ekipnega športnega dogodka ..................................................................... 39 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV ........................ 40 

4.1 Metodologija ............................................................................................................. 40 

4.2 Rezultati .................................................................................................................... 40 

5 UGOTOVITVE IN PREDLOG REŠITEV ZA PRAKSO ...................... 48 

6 ZAKLJUČEK .............................................................................................. 49 



 

 
 

7 VIRI .............................................................................................................. 51 

 

KAZALO TABEL 

 

Tabela 2-1: Prihodi mednarodnih turistov ............................................................................... 24 

Tabela 2-2: 10 držav z največ mednarodnimi prihodi turistov med leti 2014 in 2016 ............ 25 

Tabela 2-3: Primerjava Slovenije z sosednjimi državami ........................................................ 26 

Tabela 2-4: Tipologija športnih dogodkov............................................................................... 28 

Tabela 2-5: Ekonomično vplivni faktorji ................................................................................. 29 

Tabela 2-6: Dobavna veriga športne industrije ........................................................................ 33 

Tabela 4-1: Prihodi in nočitve turistov v Novi Gorici 2016 .................................................... 43 

Tabela 4-2: Tabela prihodov in nočitev v Kranjski Gori 2016 ................................................ 44 

Tabela 4-3: Poraba turistov v Planici ....................................................................................... 45 

Tabela 4-4: Povprečna poraba gostov na športnih prireditvah ................................................ 46 

 

KAZALO SLIK 

Slika 2-1: De Knopov model športnega turizma ...................................................................... 13 

Slika 2-2: De Knop-ov tipološki model športnega turizma ..................................................... 14 

Slika 2-3: Vplivi na turizem ..................................................................................................... 19 

Slika 2-4: Konceptualni okvir procesov ekonomskih vplivov turizma na lokalni ravni ......... 20 

 



Lipičar, Miha. 2017. »Vpliv športa na turizem.« Diplomsko delo., 

Fakulteta za uporabne družbene študije 

1 
 

1  UVOD 

 

 

Turizem in šport sta z roko v roki povezani dejavnosti. Med potovanjem navijačev na 

ogled tekem svojih ljubljencev v tuji deželi se izvaja preplet športa in turizma, kar 

imenujemo športni turizem. Ker v Sloveniji na to temo ni veliko raziskanega, sem to 

področje raziskal in ugotovil, kakšni so ekonomski vidiki športnega turizma. Športni 

turizem je gotovo eden izmed hitreje naraščajočih segmentov turizma. Kot neodvisni 

gledalci lahko opazimo, da je turizem v velikem porastu. V Sloveniji in drugod po svetu 

letos beležijo rekordne turistične sezone.  

Ker sem sam športnik in trener hkrati, je šport del mojega vsakdana. Posledično nisem 

uspel izbrati teme, ki ne bi vključevala športa. Ker mi je zanimivo preučevanje posledic 

turizma, sem se odloči združiti oboje.  

Na spletu sem ob prebiranju gradiva naletel na kar nekaj izjav, ki so potrdila moja 

predvidevanja o pomembnost športnega turizma.  

''Športni turizem se je razvil v enega najhitreje rastočih segmentov turističnih integralnih 

produktov, ki močno vpliva na doseganje dobrih rezultatov na področju potrošnje in 

števila prihodov turistov,'' je izjavila Janja Viher, direktorica zavoda za turizem Maribor-

Pohorje (Ekodežela 2016). 

Po drugi strani se poraja vprašanje, ali imamo znanje, da bi lahko iz športnega turizma 

zaslužili? Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, meni, da ima Slovenija 

za razvoj športnega turizma odlične pogoje: pozicionirana v osrčju Evrope je obdarjena z 

naravnimi danostmi, ki omogočajo razvoj različnih športnih aktivnosti, in to skozi celo 

leto. Postavljena je dobra mreža športne infrastrukture, prav tako se Slovenci lahko 

pohvalimo z vrhunskim znanjem, ki je že vključeno v različne športne produkte. Uspehi 

naših športnikov odmevajo v mednarodnem okolju, kar pripomore k prepoznavnosti in 

promociji Slovenije … (Ekodežela 2016). 

Na temo vpliva športa na turizem v Sloveniji še ni veliko napisanega. Naloga bo prinesla 

nekaj novih spoznanj za naše turistične delavce. Podal bom nekaj idej, kako dodatno 

zaslužiti ob izvedbi športnega dogodka. Pred pisanjem naloge sem bil dokaj skeptičen, saj 
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ne verjamem, da športni turizem dovolj izkoriščamo. V Sloveniji imamo nekaj velikih 

mednarodnih športnih dogodkov, ki pa ne dosegajo obiskanosti oz. medijske pozornosti, 

kot jih športni dogodki v tujini. Kaj bi bilo potrebno narediti, da bi vsako leto več ljudi 

obiskalo naše tekmovanje? Kaj narediti, da bi turisti v času športnega dogodka pri nas 

pustili večje vsote denarja? S pregledom organizacije treh mednarodnih športnih 

dogodkov v Slovenji bom podal nekaj smernic, ki bodo prišle prav organizatorjem večjih 

mednarodnih športnih prireditev v Sloveniji. Pregled sem opravil s pomočjo izvedenih 

petih polstrukturiranih intervjujev in analizo dokumenta. 

 

1.1  Opredelitev problema 

 

V času tehnoloških inovativnosti in napredkov so potovanja postala dostopna ljudem po 

celem svetu. Vzporedno se razvijajo razna nizkocenovne letalske povezave ter neverjetno 

hitri vlaki, ki omogočajo velike razdalje premagovati v neverjetno kratkem času. Za malo 

denarja si lahko privoščimo vikend oddih v drugi državi. Poleg poceni prevoza so se 

pojavile še poceni nastanitve (npr. AirBnb), kar omogoča gostiteljem dodaten zaslužek 

poleg službe. Ker se novice hitro širijo preko elektronskih naprav, lahko skoraj vsak dan 

preberemo, da so znanstveniki ugotovili, kaj ni oz. je dobro za naše zdravje. Pri nekaterih 

trditvah so si znanstveniki skladni, pri nekaterih pač ne. Pri trditvi, da je ukvarjanje s 

športom dobro za naše zdravje, so vsi enakega mnenja, da je zelo koristno. Tako se vse 

več ljudi trudi v svoj vsakdan vključiti vsaj nekaj športa. Pri tem ne pozabijo niti, ko se 

odpravijo na počitnice. Nekateri se odpravijo v drugo državo prav z namenom 

''športanja'', saj ima morda ta država boljše pogoje, kot jih ponujajo doma. Takšen način 

turizma imenujemo športni turizem. Zajema kar nekaj kategoriji, ki bodo predstavljene v 

nadaljevanju naloge. Več poudarka sem dal  športnim dogodkom, saj lahko tako vključim 

v raziskave večje število ljudi – tudi tiste, ki se s športom ne ukvarjajo drugače, kakor da 

ga gledajo. Velikokrat prav športni dogodek poveže narod, da diha kot eno. Ko je 

slovenska košarkarska reprezentanca leta 2009 prišla v polfinale evropskega prvenstva na 

Poljskem, je vsak Slovenec skakal od navdušenja in bil v tistem trenutku srečen, da je 

Slovenec. To pa je le en izmed mnogih primerov.  
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Cilji naloge so bili: 

- Raziskati, kako mednarodni športni dogodki vplivajo na prepoznavnost Slovenije 

v svetu. 

- Ugotoviti, ali športni dogodki vplivajo na prihod turistov v Slovenijo. 

- Ugotoviti, ali športne dejavnosti pripomorejo k dvigu turizma in potrošnji. 

Za lažjo dosego zastavljenih ciljev sem si pomagal z naslednjimi raziskovalnimi 

vprašanji: 

- Ali raznolika in razširjena ponudba športa vpliva na dvig turizma v regiji?  

Utemeljitev: S tem raziskovalnim vprašanjem sem želel ugotoviti, kaj turiste 

privabi v Slovenijo in kakšni so njihovi motivi. Posledično mi je ugotovitev 

pomagala pri dosegi drugega zastavljenega cilja. Ob rezultatih, ki jih je podalo 

raziskovalno vprašanje, lahko vidimo potek delovanja De Knopovega modela 

športnega turizma. 

- Ali prepoznavni športni dogodki predstavljajo vrhunec turističnih obiskov 

Slovenije? 

Utemeljitev: Drugo raziskovalno vprašanje mi je pomagalo ugotoviti ali športni 

dogodki vplivajo na prihod turistov v Slovenijo ali ne. Iz odgovorov sem podal 

nekaj smernic, kako bi uspeli privabiti še več tujih turistov na športne dogodke. 

- Ali športni dogodki vplivajo na neto izvoz države? 

Utemeljitev: To raziskovalno vprašanje mi je pomagalo izvedeti, če športne 

dejavnosti pripomorejo k dvigu turizma in potrošnji. Rezultat je pokazal, koliko 

turisti potrošijo na izbrani športni prireditvi. Poleg stvari, ki jih organizatorji že 

nudijo na prireditvah, sem dodal še nekaj predlogov za dodaten zaslužek 

organizatorjev. 

- Ali prepoznavni športni dogodki povečujejo prepoznavnost Slovenije in vplivajo 

na ponovno vračanje turistov? 

Utemeljitev: Z zadnjim raziskovalnim vprašanjem sem si pomagal pri 

raziskovanju, kako mednarodni športni dogodki vplivajo na prepoznavnost 

Slovenije v svetu. Odgovore lahko primerjamo z Mackellarjeve determinantami in 

vidimo, česa se organizatorji držijo in česa ne.  
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1.2 Omejitve 

 

Med pisanjem diplomske naloge se je pojavila le ena večja omejitev, in sicer, da je bilo 

odgovarjanje intervjuvancev zelo počasno. To mi je vzelo veliko dragocenega časa, 

preden so mi odobrili izvedbo intervjuja na dveh lokacijah. Na tretji lokaciji, kljub veliko 

vloženega napora, odgovora sploh ni bilo. Literatura je bila dosegljiva v knjižnicah in na 

spletu.  

 

1.3  Struktura 

 

Naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. Teoretični del se deli na tri dele. V 

prvem delu teoretičnega dela opisujem športni turizem. Predstavljena je njegova 

zgodovina, definicije športnega turizma in kriteriji, ki nam pomagajo opredeliti zvrst 

športnega turizma ter štirje dejavniki, ki so močno vplivali na razvoj športa in turizma. 

Drugi del teoretične naloge je fokusiran na turizem in njegov vpliv na ekonomijo. 

Predstavljeni so učinki turizma na ekonomijo, vrste ekonomičnih vplivov, ekonomske 

funkcije turizma ter na pregled dogodkov iz preteklih let. Zadnji del teoretičnega dela je 

športni turizem in njegov vpliv na ekonomijo. V tem poglavju sem pisal o učinkih 

ekonomije skozi športne prireditve, o tipologiji športnih dogodkov, o velikih in malih 

športnih dogodkih, ki so organizirani v malem oz. velikem mestu ter o učinkih ekonomije 

v turizmu športne rekreacije.  

V empiričnem delu sem opisal tri športne dogodke, ki sem si jih izbral za analizo. V 

poglavju rezultati in interpretacija sem podal odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja.  
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2 TURIZEM 

 

2.1  Športni turizem 

 

V vse bolj monotoni in stresni družbi ljudje iščejo čim več časa zase in stran od vseh 

misli. Čas brez stresa, brez dela, brez velike količine razmišljanja … ljudje potrebujejo 

čas zase in za lastne misli. Za odmik od vseh tehnoloških inovaciji je zagotovo najboljše, 

če se posameznik začne ukvarjati s športom. Ker vsak kraj nima pogojev za izvajanje 

vseh športov, se je potrebno odpraviti tudi izven naših mej. Tako nastane športni turizem, 

ki je vse pogostejša oblika preživljanja prostega časa na več dnevnem oddihu izven 

domačega kraja. 

Za lažje razumevanje bom najprej predstavil ločeno oba temeljna pojma. Šport je po 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika definiran kot ''po ustaljenih pravilih izvajana 

telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, tekmovanje, razvedrilo'' (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, b. l.). 

Pod geslom turizem najdemo opis, da je to ''pojav, da kdo potuje, začasno spremeni kraj 

bivanja zaradi oddiha, razvedrila'' (Slovar slovenskega knjižnega jezika, b. l.). 

Za eno izmed prvih delitev in opredelitev športnega turizma je zaslužena pionirka na 

področju raziskovanja športnega turizma Glyptis Susan. Športni turizem je razdelila na: 

- Priložnost za šport na splošnih počitnicah. Glavni namen potovanje in ne 

ukvarjanje s športom. 

- Počitniške aktivnosti.  

- Športni trening. 

- Vloga športnega opazovalca. 

- Športne počitnice, kjer je namen potovanja udeležba v športu (Peric 2014). 

 

Susan je res podrobno podala smernice za opredelitev tipa športnega turizma, kar je 

prineslo zmedo in težave. Izkazalo se je, da je delitev prepodrobna in jo je zelo težko, če 

ne celo nemogoče uporabljati za analize. To je tudi glavni razlog, da se tipi športnega 

turizma ne pojavljajo v večjih literaturah (Peric 2014). 
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Gibsonova je športni turizem razdelila na tri podkategorije. Prva veja je aktivni športni 

turizem, kamor spada vsako ukvarjanje s športom na potovanju npr. od smučanja v Švici 

pa vse do potapljanja v Avstraliji. Druga podkategorija, ki jo je opredelila Gibsonova, je 

ogled športnih prireditev na potovanju. Tu ni posebej določeno, ali si na počitnicah 

slučajno ogledaš kakšno športno tekmo ali pa je tvoj prvotni namen ogled športne tekme 

in si zato primoran pripotovati ''x'' kilometrov daleč. V to kategorijo spadajo torej 

potovanja za ogled npr. olimpijskih iger, razna svetovna in evropska prvenstva, poleti v 

Planici … Kot zadnja podkategorija športnega turizma je potovanje, ki je narejeno za 

ogled športnih znamenitosti, ki so imele višek v preteklosti. Sem sodijo olimpijski 

stadioni in ostali olimpijski kompleksi, športni muzeji … (Gibson 1998). 

De Knop-u (1999) športni turizem deli v dve kategoriji, in sicer: ena kategorija je, da 

potuješ zato, da se s športom ukvarjaš, druga pa, da potuješ in si lahko ogledaš športni 

dogodek (npr. evropsko prvenstvo). Pomembno pri obeh kategorijah je, da se to opraviš v 

kraju stran od doma (Knop in Standeven 1999). 

Slovenski avtorji knjige Športni turizem so šli še nekoliko dlje od svojih tujih 

predhodnikov, ki so podali le delitve športnega turizma. Berčič, Sila, Slak in Pintar so 

podali osem kriterijev, ki pomagajo pri opredelitvi zvrsti športnega turizma na slovenskih 

tleh. Ti kriteriji so: 

1 Letno obdobje se deli na letni in zimski športni turizem. V Sloveniji je zaradi veliko 

naravnih bogastev možno koriščenje obojega. Letni športni turizem predstavljajo 

predvsem pohodništvo, plavanje, kolesarjenje … medtem ko zimski športni turizem 

največkrat povezujemo z aktivnostmi, kot so smučanje in deskanje na snegu.  

2 Turistično območje: Tu je možnosti zelo veliko, zato izpostavljam le nekaj 

najpomembnejših: kraški svet, podeželje, zdravilišča, gore, obala, jezera …  

3 Število turistov: Ta kriterij opredelimo na podlagi treh možnostih, in sicer: množični, 

posamezni ali skupinski športni turizem.  

4 Organiziranost delimo na tri podpodročja: a) organizirana športna aktivnost, kamor 

spadajo razni športni tečaji, tekmovanja treningi; b) ture-pohodi in c) neorganizirane 

športne aktivnosti – vadbe. 
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5 Starost turistov: Opredelitev glede na starost turista: otroci in mladina, odrasli, družine, 

starejši. 

6 Trajanje bivanja: Kriterije izpolnimo na podlagi našega časovnega oddiha. To so lahko 

poldnevni, dnevni in tedenski oddihi; v poletnih mesecih lahko govorimo tudi o 

mesečnih. 

7 Športna aktivnost je aktivnost, s katero se posameznik, skupina ali množica športa. 

8 Prostor: Na kakšni športni površini ali objektu se posameznik aktivno ukvarja s športom 

npr. morje, gore, gozdovi, zaprti ali odprti športni objekti … (Berčič et al. 2010). 

Nekateri tuji avtorji so trdili, da ne moremo vseh športnih potovanj, ki nastanejo, metati v 

en koš. Bili so enotnega mnenja, saj so se trudili ustvariti dva različna izraza, ki bi 

opredeljevala športne turiste. Izraz ''sports tourist'' bi veljal za turiste, katerih glavni motiv 

potovanja je pasivno ali aktivno ukvarjanje s športom, torej da gredo na določeno 

potovanje zaradi športa oz. športnega dogodka – ta izraz bi sovpadal s ''hard definition''. 

Drugemu izrazu ''tourism sportists'' (t. i. ''soft definition''), ki je nekoliko težji za prevod v 

slovenščino, bi bil najbližje turistični športnik. Opredeljuje posameznike, ki se na 

potovanju slučajno odločijo za aktivno ali pasivno obliko športa. Primarni namen 

potovanja je oddih in ne šport (Weed 2006).  

Michael C. Hall je domneval, da obstajata dve glavni vedenji, ki so vključeni v športni 

turizem. Prvo vedenje naj bi bilo, da ljudje potujejo stran od športa, da bi lahko opazovali 

šport (muzeji, športne tekme in festivali …), drugo vedenje pa je, da oseba potuje z 

namenom, da sodeluje v športu (smučanje, plavanje … ) (Weed 2006). 

Japonski raziskovalec in strokovnjak Nogawa je opredelil športnega turista in podal 

minimalni čas, ki je potreben, da postaneš turist. Nogawa pravi, da je športni turist 

začasni obiskovalec, ki ostane v tujem kraju vsaj 24 ur, kjer se ukvarja s športom, ali si 

ogleda športno tekmo oz. znamenitost. Poudarja, da je pomembno, da je primarni namen 

potovanja udeležba v športni aktivnosti oz. ogled športnega dogodka, medtem ko je ogled 

okolja sekundarnega namena. Za športne turiste je predlagal razdelitev v tri kategorije. V 

prvo kategorijo bi uvrstil vse športne turiste, katerih namen potovanja je udeležba na 

organiziranem športnem dogodku. V drugo skupino bi uvrstil vse športne turiste, katerih 

je glavni namen potovanja, da si ogledajo organizirani športni dogodek. V zadnjo 
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kategorijo bi spadali vsi športni ljubitelji, ki bi bili del samo organiziranega športa (Weed 

2006).  

Prepletanje športa in turizma ni nova stvar, čeprav se v zadnjih letnih njuna povezanost 

eksponentno povečuje. Športni turizem ima že zelo dolgo zgodovino. Predstavil bom 

zgodovino športnega turizma in štiri glavne dejavnike, ki so pripomogli k večanju 

udeležbe ljudi v športnem turizmu. To bo pomagalo razumeti športni turizem, kakršen je 

danes.  

Zgodovinski pregled bomo začeli z Antično Grčijo, saj se je tam odvijal že v stari Antiki. 

Največji svetovni športni dogodek tistega časa so bile seveda olimpijske igre.  

ANTIČNA GRČIJA 

Povezava med športom in turizmom sega globoko v preteklost, natančneje v dobo antične 

Grčije. Tu so se pokazali prve relacije med športom in turizmom. Olimpijske igre so bile 

že v Antični Grčiji ena izmed največjih prireditev. Prvič so olimpijske igre organizirali 

leta 776 pred našim štetjem. Tekmovanje je bilo petdnevno, kar je pomenilo, da so bili 

igralci primorani ostati na lokaciji tekmovanja vsaj pet dni. Tu se kažejo prvi znaki 

povezave med športom in turizmom. Tekmovanje je potekalo v bližini Olimpije, ki leži 

na grškem polotoku Peloponez, kamor je prišlo več deset tisoč obiskovalcev, ki so si igre 

želeli le ogledati, politikov, plemičev in seveda športnikov, brez katerih tekmovanja ne bi 

bilo. V takratnem času je bilo to zagotovo tekmovanje oz. prireditev, zaradi katere je bilo 

toliko ljudi naenkrat skupaj na morju in na celini (na cestah) za dosego istega končnega 

cilja. Posledica bivanja tako velikega števila ljudi na enem mestu se je v takratnem času 

kazala v prezasedenosti hiš, ki so ponujale prenočitve. Posamezni atleti so bili primorani 

prenočevati kar na atletskem stadionu, na katerem so tekom dneva potekala športna 

tekmovanja. Zbralo se je do 40.000 privržencev in navijalo za svoje favorite. Vse do leta 

186 pred našim štetjem so grški športni atleti, ki so se odločili za profesionalizem, zaradi 

športnih tekmovanj potovali vse do Rima. V obratno destinacijo se Rimljani niso nikoli 

odpravili, saj so se jim zdele grške olimpijske igre, ki so bile sestavljene predvsem iz 

atletskih panog, preveč dolgočasne. V Rimu so imeli gladiatorske spopade, ki so bili za 

domačine veliko bolj razburljivi (Knop in Standeven 1999).  
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SREDNJI VEK IN RENESANSA  

V času srednjega veka, med leti 500 do 1400, je katoliška cerkev dominirala v mnogih 

življenjskih aspektih Evropejcev. Izvzet ni bil niti šport, za katerega je cerkev priskrbela 

igrišča za igre z žogo. Povezave cerkvenih združenj in iger z žogo so se končale med 16. 

in 17. stoletjem, ko so razne religijske reforme igre začele prepovedovati.  

Športni dvoboji v srednjem veku so bili rezervirani za viteze, ki so z viteškimi dvoboji 

služili svoj denar za preživetje. Srednjeveški strasbourški lokostrelski turnir je privabil 

tekmovalce celotne Nemčije in Švice. 

V renesansi, med letoma 1400 in 1600, je šport predstavljal zdravega mladeniča ali 

mladenko. Najpopularnejše so bile športne zvrsti rokoborbe, plesa, streljanja in seveda 

lokostrelstva. Sabljanje je bilo glavni razlog, da so se tuje države odločile za uvoz 

italijanskih mojstrov sabljanja v svoje države za trenerje. 

Še en šport je bil zelo pomemben, predvsem med aristokrati v 16. stoletju. To je bil tenis. 

Podatki o prvi teniški tekmi segajo v leto 1505 med Philipom Ι iz Španije ter Marquis iz 

Dorseta v Angliji. Pravila za igranje tenisa so bila prvič objavljena šele leta 1555. Zelo 

hitro so bila prevedena v večino takratnih evropskih jezikov, kar je pomagalo, da je ta 

športna igra zavzela veliko predelov celotne Evrope (Knop in Standeven 1999). 

POVEZAVA V PREDMODERNEM ČASU (MED LETOMA 1600 IN 1800) 

Želja po znanju se je v 17. stoletju še povečala. Posamezniki niso želeli le razširiti svoj 

spekter znanj na enem področju, ampak pridobiti čim več znanja z vseh področij. To je 

posledično pripeljalo do tega, da so ljudje še več potovali, da bi se učili. V veliko pomoč 

so jim bile kočije, ki so se pojavile v tistih časih in potovanja naredile veliko bolj udobna. 

Potovanja s tem namenom so se imenovala Grand Tour.  

V tem času so na drugi strani sveta (Ameriko) kolonizirala različne države. Ostanki 

angleški protestantov na ozemlju regije New England prikazujejo, da so zgradili 

nogometno igrišče v Massachussetts-u leta 1686, organizirane pa so bile tudi konjske 

dirke ter ribiški klub. Evropski raziskovalci so odkrili avtohtone južno ameriške 

Indijance, ki so sodelovali v športih, kot so rokoborba, lokostrelstvo, tekmovalni tek, 

plavanje in dirke s kanuji.  
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V Aziji lahko opazimo, da so se tamkajšnja ljudstva ukvarjala z raznimi borilnimi 

večinami. Vušu je skupno ime za vse borilne veščine, ki prihajajo s tega ozemlja. Na 

Japonskem se je najbolj razvila borilna veščina Ju Jitsu, v Koreji pa taekwan-do. Eden 

prvih, ki je videl te tehnike borbe, je bil francoski jezuitski duhovnik Jean Joseph Amiot 

(Knop in Standeven 1999). 

POVEZAVA V DEVETNAJSTEM IN ZGODNJEM DVAJSETEM STOLETJU 

Devetnajsto stoletje je imelo zaradi industrijske revolucije velik vpliv na turizem in šport. 

Tekom tega stoletja so se zgodile ogromne geografske difuzije na športnem področju iz 

starih držav (večinoma Evropa) v novo nastale nacije, kot so Avstralija, Nova Zelandija, 

Kanada in Združene države Amerike po njihovi vojni za neodvisnost. Poleg urbanizacije, 

ki je nastala zaradi industrijske revolucije, je bil pomemben dejavnik za razvoj in kulturo 

športa tudi kolonializem. Ko se je populacija premikala po zemeljski obli iz ene države v 

drugo, je s seboj širila tudi svojo kulturo in svoje športe. 

Ena večjih pridobitev za turizem v tem času so bile zagotovo večje možnosti hitrejšega 

premika oz. transporta. Ljudje so lahko po manjših cenah hitreje prišli iz točke A do točke 

B. Predvsem se je izboljšala tudi varnost transportnega sredstva (Knop in Standeven 

1999). 

V 20. stoletju se je pojavilo kar nekaj dejavnikov, ki so tako ali drugače, bolj ali manj 

vplivali na razvoj bodisi športa, bodisi turizma ali pa kar športnega turizma. Izpostavil 

bom le štiri najpomembnejši.  

EKONOMSKA MOČ 

Z razvojem demokracije v 20. stoletju so se dobro razvili tudi štirje glavni dejavniki za 

množični športni turizem. Prvi izmed teh dejavnikov je bil ekonomska moč. Za 

udejstvovanje s športnim turizmom je potrebno imeti čas in denar. Brez denarja ne 

moremo na potovanje, ali si priskrbeti potrebne opreme za ''športanje'', brez časa pa 

enostavno ne moremo početi ničesar. To obdobje je privedlo do velikih sprememb v 

načinu dela (zmanjševanje ročnih poklicev in večanje intelektualnih), kar je pripeljalo do 

manjšanja materialnih neenakosti in vse večjega obilja. 

V tem stoletju so bili delovniki znižani z 12- na 10-urnega in vse več ljudi se je odločalo 

za počitnice. Če je bilo potovanje na začetku le za peščico ljudi, je sedaj bilo dostopno za 
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veliko večino. Delovnik je bil v večini primerov krajši, potovanja veliko enostavnejša, 

življenjska doba se je daljšala … Vse to je privedlo do večje količine prostega časa, ki so 

ga lahko ljudje izkoristili za ukvarjanje s športom in potovanji (Knop in Standeven 1999). 

TEHNOLOŠKE INOVACIJE 

Drugi izmed temeljnih dejavnikov, ki je pripomogel k razvoju športnega turizma, je 

tehnološka inovacija oz. tehnološki napredek. Tu je največja pridobitev novih prevoznih 

sredstev od avtomobila, ki se je sicer pojavil že konec 19. stoletja, širši množici pa je 

postal dostopen okrog leta 1908, do letalskih prevozov. Avtomobili so postali ljudem 

dostopni, ko je Ford začel izdelovati nedrage avtomobile modela T. Po letu 1950 se je 

avtomobilska industrija razcvetela, saj je bila velika porast lastnikov avtomobila. To je 

privedlo do lažjega in cenejšega potovanja ter predvsem hitrejšega, tako da so ljudje imeli 

več prostega časa zase. Največji vpliv na mednarodno potovanje je zagotovo ustanovitev 

letalske industrije oz. letalskega transporta. Prvi redni poleti so se pojavili let 1919 z 

nemško letalsko družbo Lufthansa. Kljub temu da se je letalski transport pojavil zelo 

zgodaj, je bil širše dostopen komaj po letu 1960. Do takrat so bile cene zelo visoke in so 

si jih lahko privoščili le najbogatejši. V 20. stoletju je to dostopno vsem, predvsem z 

razvojem nizkocenovnikov, ki se vedno bolj širijo in se trudijo vzpostaviti čim več 

mednarodnih linij. V letu 2017 so se pojavili tudi prvi nizkocenovniki, ki letijo preko 

Atlantika, tako da je sedaj lažje dostopna tudi Amerika, čeprav je bil na začetku delovanja 

le iz Edinburga. Navadno je bilo, da so nizkocenovniki delovali le na enem kontinentu, 

npr. Ryanair po Evropi. Kar nekaj časa bo potrebno, da bo z večine evropskih letališč let 

z nizkocenovnimi letali mogoč do Amerike, natančneje do New Yorka. Letalska 

potovanja je naredil lažja zagotovo napredek na tehnološkem področju z razvojem 

računalnikov in interneta. Nakup letalskih kart in ''cheak-in'' se je v večini primerov 

preselil na splet. To pomeni, da lahko vse opravimo enostavno in hitro od doma. 

Za razvoj športa je bila pridobitev televizije oz. radia ključnega pomena do vse večjega 

populariziranja športa, saj je tako vsem postal dostopen za spremljanje (Knop in 

Standeven 1999). 
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POLITIČNA GIBANJA 

Po drugi svetovni vojni so razna civilna društva za zaščito človekovih pravic začela ljudi 

opominjati na diskriminacijo ženskega spola in temnopoltih ljudi. Posledično je to 

športnicam in temnopoltim športnikom odprlo vrata v svet profesionalnega športa. Na tem 

področju se je vse odvijalo počasneje, kot bi se lahko, saj so komaj leta 1970 postali 

temnopolti ljudje popolnoma vključeni v vsa športna društva in reprezentance (Knop in 

Standeven 1999). V tem delu sta se avtorja knjige osredotočila predvsem na ameriški del, 

zato sam dodajam še ustanovitev EU ter seveda sporazuma, ki je bil prvič podpisan leta 

1985. Gre za Schengenski sporazum, ki govori o odpravi notranjih kontrol na skupnih 

mejah. Podpisan je bil med državami članicami Evropske unije in ga je doslej potrdilo 31 

držav. S tem sporazumom so ljudje dobili možnost lažjega premika med članicami EU, 

saj za te države ni potrebno plačevati vize. Ne potrebujejo niti potnega lista, saj je dovolj 

osebna izkaznica (Evropska komisija 2014). 

 

VEDENJSKE IN VREDNOTNE SPREMEMBE 

Kot zadnji dejavnik, ki je najbolj vplival na dvig zanimanja oz. športa in turizma skozi 

zgodovino, so to vedenjske in vrednotne spremembe. V to so nas mediji prepričali 

predvsem z reklamami za fitnes. Pred obdobjem televizije in računalnika to še ni bilo tako 

pomembno za posameznike, dandanes pa je vse bolj pomemben zdrav način življenja 

(Knop in Standeven 1999). 

Na eksponentno rast športnega turizma oz. njegovo vse večjo priljubljenost pomembno 

vplivajo mediji kot razvitost tehnologije, ker omogoča objavo različnih prispevkov na 

spletu in so tako dostopni širši množici ljudi. Pomembno je zavedanje, da ima aktivno 

preživljanje počitnic in prostega časa pozitivne učinke za izboljšanje psihomotoričnih ter 

funkcionalnih sposobnosti turistov. Znanstveno je dokazano, da z aktivnih oddihom lahko 

dodobra sprostimo stres ter zmanjšamo negativne učinke, ki se pojavljajo v službi.  

Pozitivno vpliva na kostno-sklepni, živčno-mišični, srčno-žilni in ostale organske sisteme 

in podsisteme. Pomembno je, da že kratkoročna športna dejavnost izboljša 

posameznikovo počutje in posledično tudi posameznikovo zdravstveno stanje. Ljudje si 

namreč vse bolj želijo zdravega življenja (Berčič et al. 2010). 
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ŠPORTNI TURIZEM DANES 

Danes je vloga športa v turizmu izjemo velika. V Sloveniji je ena izmed najbolj 

priljubljenih športno turističnih dejavnosti pohodništvo. Vse večje je povpraševanje 

domačih in tujih gostov po tej dejavnosti. V ta namen je bil leta 2005 narejena Strategija 

razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji, v kateri so predstavljeni razni 

strateški ukrepi za izboljšanje kakovosti in prepoznavnosti pohodništva. Menim, da bi 

bilo lahko veliko več narejeno na to temo, predvsem pa bi lahko bilo več pohodnih 

dejavnosti vključenih v razne turistične ponudbe, saj lepe slike narave same po sebi niso 

dovolj.  

Druga prav tako pomembna športna zvrst, ki je zelo priljubljena pri rekreativnih 

športnikih tako v Sloveniji kot na tujem, je kolesarjenje. Leta 2005 je bil izdelana 

Strategija razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje v Sloveniji, kjer so predstavljeni 

strateški ukrepi za prepoznavanje Slovenije kot kolesarjem prijazne države (Berčič et al. 

2010). 

 

2.1.1 Modeli športnega turizma 

 

Slika 2-1: De Knopov model športnega turizma 

 

Vir: Knop in Standeven (1999) 

Model, ki sta ga ustvarila avtorja (Standeven in Knop) knjige Sport tourism in ga v njej 

tudi predstavila, prikazuje, da je šport segment turistične industrije. Za nastanek športnega 

turizma je potrebno, da se oseba odloči za odhod v neki drugi kraj, v neko drugo okolje, 
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stran od doma. Ko je prvi korak storjen, se oseba prelevi v turista, saj deluje v tujem 

okolju. Tu se pojavljajo različna mnenja strokovnjakov ali je potrebno, da je turist oseba, 

ki tudi prespi v tujem okolju, ali pa je dovolj, da je turist tudi, če gre le na enodnevni izlet. 

V kraju mora biti potrebna infrastruktura, ki omogoča turistu izbiro ali se želi ukvarjati s 

športom ali ne, ali si želi ogledati določene športne tekme ali le obiskati športno 

znamenitost, kot je npr. olimpijski stadion v Barceloni. Če kraj izpopolnjuje navedene 

potrebne pogoje in se turist odloči ogleda ali aktivnega sodelovanja v športni aktivnosti, 

nastane kot posledica tega športni turizem.  

Standeven in De Knop sta tudi lastnika enega izmed bolj uporabljenih modelov, ki 

prikazuje različne tipe športnega turizma.  

Slika 2-2: De Knop-ov tipološki model športnega turizma 

Vir: Knop in Standeven (1999) 

Standeven in De Knop sta iz turizem najprej povezala s športom, saj je tu govora o 

športnem turizmu, kar pa seveda brez športa v povezavi s turizmom ne more biti. V 
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nadaljevanju avtorja navedeta dve kategoriji, po katerih bo potekalo nadaljnje določanje 

tipa športnega turizma. Prva kategorija je službeno potovanje, kjer se lahko oseba s 

športom ukvarja aktivno ali pasivno. Sem sodijo službenega potovanja z aktivnim 

športnim ukvarjanjem npr. smučarske reprezentance, ki se odpravi na priprave v Ande. 

Reprezentanca je na službenem potovanju, saj je smučanje njihova služba, njihovi 

treningi pa so aktivno športno preživljanje časa. Pasivno športno preživljanje časa bi 

lahko pomenilo ogled športne tekme ali pa raznih športnih muzejev, torej si le gledalec 

oz. obiskovalec in ne tekmovalec. Druga veja pa so počitnice, ki se delijo na dodatni dve 

podkategoriji, in sicer: pasivni in aktivni šport. Pod vejo pasivnega športa spadajo osebe, 

ki se odločijo za ogled raznih športnih dogodkov (Planica, nogometna tekma v tujini …) 

oz. športnih znamenitosti, muzejev (olimpijski stadion v Rimu, muzej športa v Filadelfiji 

...). Aktivne športne počitnice se delijo še na počitnice, kjer je šport stranski rezultat 

potovanja oz. počitnic. Ta se še naprej deli na organizirane športne aktivnosti ali 

samostojne športne aktivnosti ter na športno aktivne počitnice, kjer je primarni namen 

ukvarjanje s športom. Ta kategorija se deli še na dve podkategoriji, in sicer na športne 

počitnice z namenom ukvarjanja z enim samim športom in na športne počitnice z 

namenom ukvarjanje z več različnimi športi. 

 SPLOŠNE KORISTI ŠPORTNEGA TURIZMA 

- Šport je naložba za turistično industrijo. 

- Ustvarja gospodarsko rast, ker napolni hotele, restavracije itd.  

- Ustvari izpostavljenost in krepi pozitivno podobo za skupnost. 

- Ustvari nov izdelek oz. novo turistično destinacijo. 

- Maksimira uporaba objekta v skupnosti. 

- Ustvarja odnose v skupnosti in krepi podporo gospodarskih družb. 

- Ustvari priložnost za mlade. 

- Privabi obiskovalce z visokim donosom. 

- Razvija oz. obnavlja se infrastruktura. 

- Izboljša organizacijske, trženjske sposobnosti za skupnost (Ross 2001). 
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2.2 Ekonomski vpliv turizma 

 

Turistična industrija je ena največjih, če ne celo največja industrija na svetu. Ustvarja 

velike ekonomske dobičke za vpleteni državi, tako za državo, s katere prihaja turist in 

državo, v kateri turist počitnikuje. Ni presenetljivo dejstvo, da se veliko strokovnjakov 

ukvarja prav z merjenjem vplivov, ki jih prinaša turizem oz. kateri vplivi lahko učinkujejo 

na povečanje ali bodisi znižanje turistov.  

Za merjenje direktnih in pozitivnih ekonomičnih vplivov turizma je anketna metoda 

najbolj priljubljen način zbiranja podatkov. Pri tej metodi se običajno med udeležence 

raziskovalnega področja razdeli strukturiran vprašalnik, s katerim se zbere želene 

podatke. V primeru raziskovanja pozitivnega ekonomičnega vpliva turizma se lahko 

vprašalnik razdeli med turiste, organizatorje in upravljavce potovalnih podjetij. Anketna 

metoda bo manj zanesljiva, če opravimo raziskavo, ki se nanaša na zbiranje podatkov v 

zvezi s turisti, z organizatorji ali izvajalci organiziranega potovanja, saj oni ne morejo 

natančno oceniti odstotek porabe s strani turistov. Z omenjeno metodo raziskovanja lahko 

enostavno zberemo podatke o pogostosti potovanja in prevoza, ki se na potovanjih 

uporablja, dolžino bivanja v tujini, vrsta nastanitve … (Hussain, Kannan in Kumar 2015). 

Najboljši način izvedbe raziskave je iz oči v oči, saj je tako manj možnosti, da nam turisti 

ne odgovorijo na vsa vprašanja (Hussain, Kannan in Kumar 2015).  

Po mnenju Stynes-a (1997) je v raziskavi ekonomskih vplivov potrebno odgovoriti na 

naslednja vprašanja: 

- Koliko porabi turist v določenem območju? 

- Kolikšen del prodaje lokalnih podjetij je zaradi turizma? 

- Kolikšen dohodek turizem ustvari za gospodinjstva in podjetja na tem območju? 

- Koliko delovnih mest deluje na turistično podporo? 

- Koliko prihodka iz davkov nastane zaradi turizma? (Stynes 1997)  
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2.2.1 Učinki vpliva turizma na ekonomijo 

 

POZITIVNI UČINKI VPLIVA 

Turizem je odgovoren za veliko novo ustvarjenih delovnih mest, tako preko neposrednih 

delovnih mest v industriji turizma kot posredno v sektorjih, kot so trgovina na drobno in 

prevoz. Ko ti ljudje porabljajo svojo plačo za blago in razne storitve, vodi to do tega, kar 

je znano kot multiplikacijski učinek. Turistična industrija ponuja tudi možnosti za male 

poslovne sisteme, kar je še posebej pomembno v podeželskih skupnostih. Ustvarja se tudi 

dodatne davčne prihodke, kot so letališki in hotelski davki, ki se nato lahko porabljajo za 

izgradnjo ali obnovo šol, stanovanj in bolnišnic (Simm, b. l.) 

 

NEGATIVNI UČINKI VPLIVA 

Uspešni turizem temelji na vzpostavitvi osnovnih infrastruktur, kot so ceste, hoteli in 

informacijske točke. Stroški za to običajno padejo na vlado, zato mora ta koristiti denar iz 

davčnih prihodkov. Turizem je lahko tudi faktor, ki je odgovoren za dvig lokalnih cen 

nepremičnin in stroška blaga ter storitev. Denar, ki je ustvarjen s turizmom, ne pristane 

vedno v rokah lokalne skupnosti, ampak ga veliko pristaja tudi v velikih mednarodnih 

družbah, kot so hotelske verige. Na kraje, ki so zelo odvisni od turizma, lahko zelo močno 

vplivajo tudi razni dogodki npr. teroristični napad, naravna nesreča, gospodarska recesija 

… (Simm, b. l.) 

2.2.2 Tri vrste ekonomičnih vplivov 

 

Formalno ekonomisti razlikujejo neposredne, posredne in inducirane/sprožilne 

gospodarske učinke. Posredne in inducirane učinke velikokrat združujemo v t. i. 

sekundarne učinke. Skupni ekonomski vpliv turizma je vsota neposrednih, posrednih in 

induciranih učinkov znotraj regije.  

 

 

 



Lipičar, Miha. 2017. »Vpliv športa na turizem.« Diplomsko delo., 

Fakulteta za uporabne družbene študije 

18 
 

Neposredni vpliv 

Neposredni vplivi po Stynesu so proizvodne spremembe povezane z neposrednimi 

posledicami sprememb v izdatke turizma. Primer: Povečanje števila prenočitev turistov v 

hotelih neposredno vpliva na povečano prodajo v hotelskem sektorju. Dodatna prodaja 

hotelskih storitev in s tem povezane spremembe plačil storitev, davkov, dobav in 

nenazadnje tudi plač delavcev so neposredni učinki turistične porabe (Stynes 1997).  

Neposredni vplivi turizma se nanašajo na področja, kjer turisti potrošijo svoja sredstva 

npr. hoteli, gostinski obrati, turistične agencije … Direktnega vpliva so deležni tudi 

podjetniki, ki turistom nudijo oblačila, bencinske storitve … (Jeločnik 2012). 

Posredni vplivi 

Posredni vplivi turizma so proizvodne spremembe, ki izhajajo iz različnih krogov 

ponovne porabe prejemnikov, npr. izdatki hotelirjev za nakup blaga in storitev ter za 

nakup lokalnih dobaviteljev njihovim dobaviteljem (Stynes 1997). 

Inducirani vplivi 

Inducirani vplivi so spremembe v gospodarskih aktivnostih, ki izhajajo iz potrošnje 

gospodinjstev od prihodka neposredno ali posredno kot posledica turistične potrošnje. 

Primer: Hotel in njihova skupina zaposlenih, ki skrbi za perilo delavcev, so neposredno 

ali posredno podprti s strani turizma. Turisti porabijo svoje prihodke v lokalnem območju 

za prenočitve, hrano, prevoz in običajno paleto gospodinjskih izdelkov. Prodane storitve, 

dohodek in delovna mesta, ki izhajajo iz potrošnje gospodinjstev, so inducirani učinki 

turizma (Mihalič 2010). 

S pomočjo posrednih in induciranih učinkov lahko spremembe v turistični porabi tako ali 

drugače vplivajo skoraj na vsak sektor gospodarstva. Obseg sekundarnih učinkov je 

odvisen od nagnjenosti podjetij in gospodinjstev v regiji za nakup blaga in storitev pri 

lokalnih dobaviteljih. Inducirani učinki so še posebej opazni, ko velik delodajalec zapre 

vrata v regiji. Ne samo, da so industrije, ki jih podpirajo prizadete, trpi celotno lokalno 

gospodarstvo zaradi zmanjšanja dohodka gospodinjstev v regiji (Mihalič 2010). 

Slika 2.3 prikazuje neposredne, posredne in inducirane vplive, ki po mnenju piscev knjige 

Tourism economics and policy vplivajo na določene panoge.  
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Slika 2-3: Vplivi na turizem 

 

Vir: Tourism economics and policy (2010) 
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Iz slike 2.4 je razvidno, kako je Crompton opredelil okvir procesov, ki ekonomsko 

vplivajo na turizem na lokalnem nivoju.  

Slika 2-4: Konceptualni okvir procesov ekonomskih vplivov turizma na lokalni ravni 

 

Vir: Crompton (2006) 

Najlažje je prikazati ekonomski vpliv turistične potrošnje na način, ki je prikazan na sliki 

2.4. Začetek je pri številki 1, kjer je razvidno, da obiskovalci in prebivalci določenega 

kraja plačujejo takse. Te se stekajo v mestni svet, kjer ta dobiček porabijo tako, da ga 

uporabijo za turistične programe, promocije, aktivnosti in stavbe. Oglasi zbudijo 

pozornost ljudi, ki prihajajo iz drugih krajev ter so pripravljeni si ogledati ponudbo od 

blizu. Na svojem izletu nato porabijo denar, ki se steka v lokalno skupnost, kar povzroča 

dohodek za občino ter tudi ustvarjanje novih delovnih mest v svojem kraju. Delavci so 

primorani plačevati prispevke in davke v svoji službi. Tako se sklene krog, ko domačini 

in obiskovalci spet plačujejo takse. 
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2.2.3 Ekonomske funkcije turizma 

 

Devizna funkcija – Navezuje se na zmožnost mednarodnega turizma, da državi prinaša 

devizna sredstva. Zaradi vpliva na plačilno bilanco se pogosto omenja tudi izraz plačilno-

bilančna funkcija. Prvi, ki so omenili pomen meddržavnih potovanj za plačilno bilanco in 

posledično za narodno gospodarstvo, so bili merkantilisti že v 17. stoletju (Mihalič 2010). 

Kompenzacijska funkcija – Navezuje se na sposobnost turizma, da kompenzira razlike v 

gospodarski razvitosti. V klasični obliki se pojavlja kot teorija konvergence v gospodarski 

razvitosti (Mihalič 2010). 

Konverzijska funkcija – Nanaša se na spreminjanje turističnih atraktivnosti, ki so javne 

ali proste dobrine in nimajo cene v dobrinah, ki jo dobijo šele na turističnem trgu 

posredno. Enostavnejše rečeno – konverzija pomeni, da se turistične lepote (kulturne, 

naravne, socialne) spremenijo v element primarne turistične ponudbe s pomočjo razvoja 

sekundarne turistične ponudbe, ki jo delimo na primarno in sekundarno. Primarna obsega 

dobrine, ki niso proizvod dela. Delijo se na dve podkategoriji: naravne, kot je npr. koralni 

greben, in antropogene dobrine, kot so npr. egipčanske piramide. Sekundarna turistična 

ponudba zajema vse turistične dobrine, ki so proizvod dela. To se deli na tri podskupine: 

infrastruktura (npr. cesta, komunala), turistični objekti (npr. hoteli) in turistične storitve in 

proizvodi (Mihalič 2010).  

Zaposlitvena funkcija – Nanaša se na sposobnost turizma, da ustvarja relativno veliko 

delovnih mest. Nekateri jo imenujejo tudi absorpcijsko funkcijo delovne sile zato, ker ima 

turizem sposobnost absorbirati delovno silo. Velikokrat se omenja, da je prav turizem 

razlog za zaposlitev največje delovne sile (Mihalič 2010).  

Inflacijska-deflacijska funkcija – Turizem v emotivni / receptivni državi lahko sproži 

inflacijo ali pa tudi deflacijo. Mednarodni turisti na potovanje v obiskano državo 

prinesejo finančna sredstva. Če se ponudba storitev in blaga v državi ne more 

enakovredno prilagoditi povečanemu povpraševanju, se poviša splošna raven cen 

(Mihalič 2010). 

Multiplikacijska funkcija 
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2.2.4 Multiplikatorji ter multiplikacijska funkcija 

 

Multiplikatorji zajemajo sekundarne gospodarske učinke, torej posredne in inducirane 

vplive turizma. Multiplikatorji so pogosto zlorabljeni in napačno razloženi v turističnih 

študijah in so zato pomemben vir zmede med ne-ekonomisti. Multiplikatorji predstavljajo 

gospodarske soodvisnosti med sektorji v gospodarstvu določene regije in se močno 

razlikujejo med regijami in sektorji. Obstaja več vrst izkazujočih multiplikatorjev, katerih 

sekundarni vplivi so vključeni in merjenji za ekonomske aktivnosti (prodaja, dohodek, 

zaposlitev) (Stynes 1997). 

Poznamo dohodkovni multiplikator, ki je najbolj poznan in še celo vrsto drugih 

multiplikatorjev, kot so npr. transakcijski, output, zaposlitveni multiplikator … 

Dohodkovni multiplikator je mera, ki pove, za koliko se poveča BDP oziroma ND 

(narodni dohodek). 

K=
∆𝑌

∆𝐸
  

Oznaka K predstavlja multiplikator turistične potrošnje, ∆Y spremembo v narodnem 

dohodku, ∆E pa spremembo v turistični potrošnji oz. izdatkih. 

Primer: Če se turistična potrošnja poveča za 100, narodni dohodek pa za 500, bo 

multiplikator turistične prodaje 5 (Mihalič 2010). 

Poznamo več vrst dohodkovnih multiplikatorjev. Poleg že zgoraj omenjenega poznamo še 

turistični multiplikator K1 ter K2. 

K1 = 
𝑃𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎+𝑛𝑒𝑝𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎
 

K2 =
𝑛𝑒𝑝𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎+𝑝𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎+ 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎

𝑛𝑒𝑝𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑎𝑗𝑎
 

Vir: Stynes (1997) 

Multiplikator je v slovenskem finančnem slovarju opredeljen kot analitično orodje, pri 

katerem se s kombiniranjem in povezovanjem različnih podatkov v smiselna razmerja 

poskuša priti do ugotovitev in ocen. Multiplikator je pravzaprav mera, s katero 
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raziskovalec oz. analitik meri neki aspekt predmeta, ki ga analizira ter potem izračunani 

multiplikator primerja z drugimi podobnimi predmeti (Finančni slovar, b. l.). 

2.2.5 Pregled dogodkov v letu 2015 

 

Leta 2015 so po celem svetu opazili, da je že šesto leto zapored moč zaznati velik porast 

turističnih prihodov (turisti, ki so čez noč prespali v kraju – ''overnight visitors''). Leta 

2015 je bilo takih turistov 1.186 milijona, kar je 52 milijonov več, kot v preteklem letu. 

Že šesto leto je rast nadpovprečna, vse od leta 2009, ko je svet zajela finančna kriza. V 

UNWTO so predvidevali, da naj bi bilo leta 2016 za 3,5 do 4,5 % več mednarodnih 

turistov kot v letu 2015. Trenutno za potrditev ali zavrnitev predvidevanj še ni znanih 

rezultatov (Tourism Highlights 2016). 

V letu 2015 je nekoliko več ljudi izbralo prevoz po zraku do svoje turistične destinacije 

kakor po površini. 54 % ljudi je tako izbralo potovanje z letali, helikopterji, baloni idr.  

Na drugem mestu je avtomobilski prevoz (avtomobili, avtobusi, kombiji ...). Z 39 % je na 

tretjem mestu potovanje po vodi. Na zadnjem mestu je z dvema odstotkoma železniški 

promet (Tourism Highlights 2016). 

632 milijonov turistov oz. 53 % vseh se je odločilo, da se odpravi na potovanje zato, da 

lahko grejo na počitnice, kjer nato le lenarijo, ali pa se malo ukvarjajo s športom. Za 

obisk prijateljev, znancev ali sorodnikov v tujini oz. drugem kraju se je odločilo 27 % 

vseh turistov, 14 % jih je potovalo izključno iz službenih razlogov. Namen potovanja 

ostalih 6 % turistov, žal, ni poznan (Tourism Highlights 2016). 

Mednarodni turisti so v letu 2015 za nastanitve, hrano in pijačo, zabavo, nakupe in ostale 

storitve porabili 1.136 milijard evrov (Tourism Highlights 2016). 
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Tabela 2-1: Prihodi mednarodnih turistov 

Po UNWTO podatkih PRIHODI MEDNARODNIH TURISTOV (V MILIJONIH) 

REGIJE 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 

EVROPA 261,5 304,5 3866 453,2 489,4 580,2 607,7 616,2 

Severna Evropa 28,7 36,4 44,8 59,9 62,8 70,8 75,9 80,2 

Zahodna Evropa 108,6 112,2 139,7 141,7 154,4 174,4 180 181,5 

Centralna in vzhodna 
Evropa 

33,9 57,9 69,6 95,3 98,9 120,2 126,6 126 

Južna in 
mediteranska Evropa 

90,3 98 132,6 156,4 173,3 241,8 225,2 228,5 

  
 

AZIJA IN PACIFIK 55,9 82,1 110,4 154 2055 264,3 279,2 308,4 

Severovzhodna Azija 26,4 41,3 58,3 85,9 111,5 136,3 142,1 154,3 

Jugovzhodna Azija 21,2 28,5 36,3 49 70,5 97,3 104,6 113,2 

Oceanija 5,2 8,1 9,6 10,9 11,4 13,3 14,2 15,6 

Južna Azija 3,2 4,2 6,1 8,2 12,1 17,5 18,3 25,3 

  
 

AMERIKA 92,8 108,9 128,2 133 150,2 181,9 192,6 199,3 

Severna Amerika 71,8 80,5 91,5 89,9 99,5 120,9 127,6 130,5 

Karibski otoki 11,4 14 17,1 18,8 19,5 22,3 23,9 25,2 

Centralna Amerika 1,9 2,6 4,3 6,3 7,9 9,6 10,3 10,7 

Južna Amerika 7,7 11,7 15,3 18,3 23,3 29,1 30,8 32,8 

  
 

AFRIKA 14,8 18,7 26,2 34,8 50,4 55,3 53,5 57,8 

Južna Afrika 8,4 7,3 10,2 13,9 19,7 20,4 18 18,6 

Podsaharska Afrika 6,4 11,5 16 20,9 30,7 34,9 35,4 39,2 

  

Vir: UNWTO 2016 in UNWTO 2017 

Iz tabele 2.1 lahko razberemo, da je najbolj obiskana celina Evrope, ki je v letu 2015 

gostila kar 607,7 mednarodnih turistov. Na drugem mestu se morda malce presenetljivo 

nahajata Azija in Oceanija, ki sta gostili 279,2 milijona mednarodnih turistov. Marsikdo 

bi na drugem mestu pričakoval Ameriko, ampak se ta nahaja šele na tretjem mestu s 

192,2 milijona mednarodnih turistov. Na zadnjem mestu je pričakovano Afrika, ki jo je 

obiskalo le 53,5 milijona mednarodnih turistov. Gledano po regijah je najbolj je najbolj 

obiskana Južna in mediteranska Evropa, ki je uspela privabiti 225,2 mednarodnih turistov. 

Na drugem mestu je še ena evropska regija, in sicer Zahodna Evropa, ki je s 180 milijoni 

mednarodnih turistov. S 37,9 milijoni več je tretja najbolj obiskana regija Severovzhodna 
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Azija. Tudi v letu 2016 se vrstni red ni spremenil. V vseh delih sveta je bilo moč zaznati 

povečanje turističnih prihodov z izjemo centralne in vzhodne Evrope. 

V tabeli 2.2 predstavljam, katera od držav je med letoma 2014 in 2016 uspela privabiti 

največ mednarodnih turistov.  

Tabela 2-2: 10 držav z največ mednarodnimi prihodi turistov med leti 2014 in 2016 

PRIHODI MEDNARODNIH TURISTOV  

  v milijonih SPREMEMBA (%) 

UVRSTITEV DRŽAVA 2014 2015 2016 2014/2015 2015/2016 

1 Francija 83,7 84,5 82,6 0,9 -2,2 

2 ZDA 75 77,5 75,6 3,3 -2,4 

3 ŠPANIJA 64,9 68,2 75,6 5 10,3 

4 KITAJSKA 55,6 56,9 59,3 2,3 4,2 

5 ITALIJA 48,6 50,7 52,4 4,4 3,2 

6 TURČIJA 39,8 39,5 x -0,8 x 

7 NEMČIJA 33 35 35,6 6 1,7 

8 ZDRUŽENO KRALJESTVO 32,6 34,4 35,8 5,6 4 

9 MEHIKA 29,3 32,1 35 9,4 8,9 

10 RUSIJA 29,8 31,3 x 5 x 

Vir: UNWTO 2016 in UNWTO 2017 

Leta 2015 in leto poprej je na prvem mestu Francija, ki je uspela privabiti za 0,9 % 

mednarodnih turistov, kar pomeni 84,5 milijona prihodov. Na drugem mestu se nahajajo 

Združene države Amerike, ki so z 77,5 milijona prihodi uspele privabiti 3,3 % več 

mednarodnih turistov kot predhodno leto. Na tem seznamu, ki ga je objavila UNWTO, 

desetih najbolj obiskanih držav je kar sedem evropskih. Največjo spremembo glede na 

preteklo leto v zadnjih letih ustvarja Mehika, ki je že leta 2014 povečala prihode za kar 

21,5 % glede na leto 2013. V letu 2015 je uspela povečati delež mednarodnih turistov še 

za 9,4 %. V primerjavi z letom 2016 je pri prvih dveh državah viden rahel padec prihoda 

turistov. Pri Franciji lahko sklepamo, da je to zaradi terorističnih napadov v zadnjem 

času. Pri ZDA je najverjetneje razlog novoizvoljeni predsednik Trump. Skoraj vse ostale 

države so povečale prihod turistov tudi v letu 2016. Za Turčijo tega ne morem trditi, ker 

ni podatkov za preteklo leto. Glede na razmere v državi in lanskoletni upad turistov 

menim, da se negativni trend nadaljuje.  

 



Lipičar, Miha. 2017. »Vpliv športa na turizem.« Diplomsko delo., 

Fakulteta za uporabne družbene študije 

26 
 

Tabela 2-3: Primerjava Slovenije z sosednjimi državami 

MEDNARODNI PRIHODI TURISTOV (v 1000) 

DESTINACIJA 2010 2013 2014 2015 2016 

Slovenija 1,896 2,259 2,411 2,707 3,032 

Italija 43,626 47,704 48,576 50,732 52,372 

Avstrija 22,004 24,813 25,291 26,719 28,121 

Hrvaška 9,111 10,948 11,623 12,683 13,809 

Madžarska 9,51 10,624 12,139 14,316 15,256 

Vir: UNWTO 2016 in UNWTO 2017 

Tabela 2.3 prikazuje podatke za Slovenijo v letih 2010, 2013, 2014, 2015 in 2016. Za 

primerjavo sem dodal še ostale naše sosede. Slovenija, Italija in Hrvaška spadajo v 

mediteransko oz. Južno Evropo, medtem ko zgolj Avstrija spada v Zahodno Evropo. Kot 

lahko razberemo iz tabele 2.3, se za obisk Slovenije, žal, odloči najmanj mednarodnih 

turistov. Spodbudno je dejstvo, da se vsako leto več ljudi odloča za obisk naše države.  

K rasti turizma v Sloveniji pripomore to, da je Slovenija ena izmed najbolj varnih držav, 

ne samo v Evropi ampak kar na svetu, saj je zasedla 17. mesto v kategoriji najbolj varnih 

držav med 136 (STO 2017). 

Turizem predstavlja s svojimi direktnimi, indirektnimi in induciranimi vplivi kar 10 % 

celotnega BDP. Vsak enajsti Zemljan je zaposlen v službi, ki se ukvarja oz. vpliva na 

turizem. 7 % celotnega izvoza predstavlja turistični izvoz. Predvideva se, da bo leta 2030 

število mednarodnih turistov preseglo 1,8 milijarde (UNWTO 2016). 

 

2.3 Vpliv športnega turizma na ekonomijo 

 

Turizem je tesno povezan z ekonomijo, saj nanjo vpliva v veliki meri, nič drugače pa ni s 

podvejo turizma. Športni turizem morda vpliva še bolj kot katere druge veje turizma, saj 

od turista zahteva višjo količino potrošenega denarja. Večina raziskav o ekonomskem 

vplivu športnih dogodkov je izvedena s strani raziskovalcev. Imenuje se standardna 

analiza vhodnih / izhodnih ekonomskih učinkov (EIA – Economic input/output impact 

analysis). EIA je raziskava, ki je oblikovana na način, da navadno išče pozitivne rezultate 

bodisi tako mega kot malo manjših športnih dogodkov. Večina standardnih EIA testov 

upošteva le nov in dodaten denar, ki pride v mesto ali regijo (Chalip, Green in Taks 
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2015). Tudi oblikovalci politik se navadno opirajo na rezultate, ki jih da EIA, preden 

podajo svoje zahtevke (Agha 2015). Gledano s športno-ekonomskega vidika bi bila 

analiza stroškov in dobička (CBA – cost-benefit analyses) primernejša kot EIA, ker le 

CBA ocenjuje neto koristi za gostiteljsko mesto oz. regijo (Chalip, Green in Taks 2015). 

S CBA politiki, oblikovalci politike ter organizatorji dogodkov sprejemajo racionalnejše 

odločitve (Agha 2015). 

 

2.3.1 Učinki ekonomije skozi športne prireditve 

 

Mackellar je po preučevanju treh regionalnih športnih prireditev (triatlon, maraton in 

jadralska regata) v treh avstralskih mestih prišel do spoznanja, da so naslednje 

determinante pomembne pri poslovnem sodelovanju: 

1. sodelovanje pri dogodkih, 

2. odvisnost od turizma, 

3. velikost podjetja, 

4. promocija, 

5. strateška usmeritev ter 

6. spretnosti, znanje in vztrajnost (Chalip, Green in Taks 2015). 

 

Športni ali drugi dogodki zahtevajo naložbe človeških, finančnih in fizičnih virov iz 

skupnosti. Človeški viri vključujejo zaposlene in prostovoljce, ki so potrebni za izvedbo 

dogodka, finančni viri pa vključujejo zasebne in vladne naložbe. Slednji obsegajo vidike, 

kot so prizorišča, nastanitve, zasebni in javni prevozi ter prehranske storitve. Na splošno 

veliki dogodki navadno pritegnejo več obiskovalcev ter višjo stopnjo poslovne in vladne 

podpore zaradi svojega visokega profila in pogosto tudi večjega globalnega dosega. Prav 

zato potrebujejo večji dogodki več sredstev. Na drugi strani manjši dogodki privabijo 

manj obiskovalcev in imajo manjšo stopnjo vladne in poslovne podpore (Agha 2015). 

Ena pomembnejših predpostavk je mesto izvajanja dogodka oz. športne ponudbe. 

Karakteristike mesta lahko močno vplivajo na gospodarski vpliv dogodka ali ponudbe. 

Zelo je zaželeno, da ima mesto dovolj razpoložljivih virov v naslednji kategorijah:  



Lipičar, Miha. 2017. »Vpliv športa na turizem.« Diplomsko delo., 

Fakulteta za uporabne družbene študije 

28 
 

- ponudba dela (človeški viri), 

- vladne in zasebne naložbe (finančna sredstva), 

- kapitalska infrastruktura (letališča, ceste) in 

- gostoljubnost (Agha 2015). 

 

2.3.2 Tipologija športnih dogodkov 

 

Tabela 2-4: Tipologija športnih dogodkov 

TIP A Nereden, enkraten, večji mednarodni dogodek, ki 

ustvarja pomembno gospodarsko dejavnost in 

zanimanje za medije (npr. olimpijske igre, 

svetovno in evropsko prvenstvo v nogometu).  

TIP B Večji dogodi, ki ustvarjajo pomembno 

gospodarsko zanimanje za medije in so del letnega 

domačega cikla športnih dogodkov (npr. 

Superbowl, finale FA pokala, Wimbeldon …).  

TIP C Neredni, enkratni veliki mednarodni dogodek za 

gledalce / tekmovalce. Omejena gospodarska 

dejavnost (npr. razna mladinska evropska, 

svetovna prvenstva v boksanju, plavanju ..., IAAF 

grand prix). 

TIP D Velika tekmovalna prireditev, ki ustvarja omejeno 

ekonomično dejavnost in je del letnega cikla 

športnih prireditev (npr. državno prvenstvo v 

večini športov). 

TIP E Manjša tekmovalna prireditev, ki zelo malo vpliva 

na ekonomsko dejavnost brez zanimanja za medije 

in je del letnega domače cikla športnih dogodkov 

(npr. lokalni in regionalni športni dogodki v večini 

športov).  

 Vir: Beltramo in Duglino (2017) 
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Čeprav so dogodki tipa A in B gledano z vseh perspektiv večji in imajo na razpolago več 

sredstev ter so bolj medijsko izpostavljeni, se velikokrat zgodi, da vseeno ustvarjajo 

slabšo neto korist za lokalno skupnost, kakor dogodki tipa C in D (Agha 2015). 

Težko je primerjati že dva različna športna dogodka, sploh če se odvijata v različnih 

mestih in sta povrhu še različne velikosti. Za to je bila za pomoč pri primerjavi ustvarjena 

analiza ekonomičnih vplivnih faktorjev. Na sliki je 2-krat po pet faktorjev, ki prikazujejo 

prihodke in odhodke organizatorjev. Pet faktorjev zvišuje ekonomski vpliv dogodka, 

medtem ko ga drugih pet zmanjšuje.  

 

Tabela 2-5: Ekonomično vplivni faktorji 

 

Vir: Agha (2015) 

 

 

 

Prednostni faktorji, ki zvišujejo ekonomični vpliv: 

B1 Nova potrošnja (porabljena lokalno) s strani: 
 - gostov 
 - organizatorjev dogodka 
 - ne lokalnih poslovnikov 

B2 Povečana potrošnja (lokalno) s strani: 
 - domačinov 
 - lokalnih poslovnikov 
B3 Ustvarjanje novih delovnih mest 
B4 Davčni prihodki 
B5 Nematerialne koristi 

Potrošnjiški faktorji, ki zmanjšujejo ekonomični 
vpliv: 
 
C1 Izrivanje ostalih obiskovalcev/turistov 
C2 Izrivanje domačinov 
C3 Izrivanje lokalnih poslovnih aktivnosti: 
   - prekitnitev 
   - lokacija dogodka 
C4 Uhajanja (lokalni prihodki porabljeni v drugih 
krajih) 
C5 Priložnostni stroški lokalnega denarja 
porabljeni lokalno. 
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2.3.3 Veliki športni dogodki organizirani v velikih in malih mestih 

 

Absolutne koristi: V absolutnih številkah je nov denar porabljen lokalno višji, če je v 

velikem mestu organiziran veliki dogodek, ker imajo mesta po definiciji na voljo več 

virov (B1 v tabeli 2.5). Ko se v majhnih mestih organizirajo veliki dogodki, manjša mesta 

izgubljajo na nekaterih novih lokalnih izdatkih zaradi manj razpoložljivih lokalnih virov. 

Primer: Morda bodo obiskovalci primorani prenočevati drugje, ker v majhnem mestu ni 

dovolj nastanitev. Veliki dogodki lahko sprožijo rezidente in podjetja, da izkoristijo svoje 

prihranke in tako sodelujejo pri tem dogodku. V tem primeru so gospodarske koristi 

nekoliko večje v velikih kot v manjših mestih zaradi razpoložljivih virov (B2 v tabeli 

2.5). V absolutnih številkah bi velik dogodek potreboval enako število delovnih mest tako 

v velikem kot v majhnem mestu, vendar ima veliko mesto več človeških virov za 

zagotavljanje teh delovnih mest kot manjše (B3 v tabeli 2.5). Ob višjih stopnjah porabe v 

velikih mestih ustvarjajo višje davčne prihodke in s tem gospodarsko korist za velika kot 

za majhna mesta (B3 v tabeli 2.5). Presežek potrošnikov velikega dogodka v velikem 

mestu je manjši kot v majhnem, saj imajo na razpolago več ponudbe, ki bi od 

obiskovalcev pritegnila pozornost. Neto učinek nematerialnih koristi velikih dogodkov v 

velikih mestih nasproti majhnim trenutno še ni znan (B5 v tabeli 2.5) (Agha 2015). 

Absolutni stroški: Z vidika stroškov velikih dogodkov v majhnih mestih odide več 

obiskovalcev preprosto zaradi tega, ker nima dovolj fizičnih virov, kjer bi lahko 

obiskovalci prenočevali (C1 v tabeli 2). Obnašanje prebivalcev v velikih in manjših 

mestih v kontekstu velikih dogodkov je lahko podobno, lahko pa ima dve obliki z 

nasprotnimi učinki:  

- Manj prebivalcev je morda nagnjeno pobegniti zaradi edinstvenosti velikega 

dogodka. 

- Prebivalci zaradi prezasedenosti želijo oditi ne glede na velikost mesta. 

Potencial za izrivanje prebivalcev v velikih mestih v absolutnih številkah je večji kot v 

manjših mestih (C2 v tabeli 2.5).  

Pri velikih dogodkih je večja možnost, da bodo motili gostiteljsko skupnost (C3 v tabeli 

2.5). V večjih mestih v absolutnih številkah je večje število lokalnih poslovnih dejavnosti 

prepuščeno, saj je v majhnih mestih manj možnosti na voljo. To posledično pomeni, da 
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tudi nimajo dosti izbire in enostavno morajo v dane lokalne dejavnosti (C3 v tabeli 2.5). 

Veliki dogodki ustvarjajo prekomerno količino uhajanja finančnih sredstev v manjših 

mestih zgolj zaradi dejstva, ker niso vsa potreba sredstva na voljo lokalno. Veliko prvotne 

nove porabe obiskovalcev organizatorja dogodka se bo iztekalo iz lokalnega gospodarstva 

(C4 v tabeli 2.5). V absolutnem smislu so priložnostni stroški velikih dogodkov enaki za 

velika in manjša mesta (C5 v tabeli 2.5).  

Čisti učinek: Večje koristi in manjši stroški za velike dogodke v velikih mestih; v majhnih 

mestih so koristi nižje in stroški višji (Agha 2015). 

 

2.3.4 Mali športni dogodki v velikih in malih mestih 

 

V absolutnih številkah pri malih športnih dogodkih je denar porabljen lokalno. Redko je, 

da majhni dogodki privabijo prebivalce in podjetja, da sponzorirajo dogodek v večjih 

mestih. Ustvarjanje delovnih mest zaradi dogodka je skoraj nično tako v malem kot 

velikem mestu. Potrošniški presežek je lahko večji v manjših kot v velikih mestih, saj v 

malem ni takšne izbire aktivnosti kot v velikem. Kar zadeva stroške imajo mala in velika 

mesta dovolj fizičnih virov, da sprejmejo množice v primeru majhnega dogodka, zato ni 

prisotno odhajanje obiskovalcev iz lokalne skupnosti. Zaradi manjših mest in manjših 

možnosti so s stroškovnega vidika na slabšem manjša mesta, ker potrebujejo več zunanje 

pomoči (Agha 2015). 

Športni dogodki lahko vplivajo tudi na s tem povezane sektorje od gradbeništva pa do 

dejavnosti, s katerimi se ljudje ukvarjajo v prostem času, saj vidijo v športni dvorani rast 

novih članov, ki bi jo radi uporabljali (Throne 2015). 

Če gostimo dogodek tipa A, ki se ne ciklično ponavlja vsako leto, kot sta bila npr. 

evropsko prvenstvo v rokometu 2004 in evropsko prvenstvo v košarki 2013, je zelo 

pomemben prvi vtis, ki si ga ustvari turist, ki pride v državo, regijo ali mesto. Večina 

ljudi, ki je obiskala omenjena dogodka, je najverjetneje tudi prvič obiskala Slovenijo. 

Pomembno je, da ob naslednjih velikih dogodkih razkažemo vse naše naravne lepote in se 

izkažemo kot izvrstni gostitelji. Če bodo ti turisti zadovoljni, so za nas najboljša reklama, 

ker bodo našo državo promovirali v svoji državi.  
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Dodatna prednost, ki se pojavi po izvedenem velikem športnem dogodku, je zagotovo 

dvig popularnosti športa v mestu, regiji oz. državi. Po evropskem prvenstvu v košarki leta 

2013 se je precej zvišal vpis v šolo košarke po celi Sloveniji. Dolgoročno gledano je tudi 

to ekonomski dobiček, saj otroci v šoli košarke plačujejo članarino. Lokalni klub tako 

služi denar, katerega potem uporablja za plačevanje telovadnice, večerji po tekmah, 

prevoze itd.  

 

2.3.5 Učinki ekonomije v turizmu športne rekreacije 

 

Vključevanje športne rekreacije v turizem ustvarja dodatno tržišče, kjer športna industrija 

proizvaja nize različnih športnih oprem, športnih izdelkov in rekvizitov. 

Športnorekreacijske storitve veliko doprinesejo pri zaposlovanju strokovnega kadra, saj je 

dobro, da na takem področju deluje nekdo, ki ve, kaj dela (Bartoluci, Čavlek 1998 in 

Ralec, Bartoluci 1987 v Viškovič 2005). 

Ekonomske učinke športne rekreacije delimo na: 

- direktne in 

- posredne. 

Direktni ekonomski učinki športne rekreacije v organizacijah turističnega značaja se 

ustvarjajo kot rezultat prodaje športnorekreacijskih storitev in direktne ponudbe. 

Prekomernih težav z merjenjem rezultata ni, ker je potrebna le razlika med prihodi in 

stroški, ki se pojavljajo ob izvajanju športnorekreacijskih dejavnosti / storitev. Nekaj 

storitev za lažjo predstavo:  

- priprave športnikov; 

- najemanje različnih športnih objektov, kot so telovadnice, bazeni, igrišča za golf 

in tenis itd.; 

- organizacija in vodenje športno-rekreativnih izletov; 

- šole oz. tečaji učenja smučanja, tenisa, golfa, plavanja itd.; 

- uporaba športnih objektov in športne opreme npr. oprema za deskanje na vodi, 

deskanje na snegu, plovila za športe na vodi itd. 



Lipičar, Miha. 2017. »Vpliv športa na turizem.« Diplomsko delo., 

Fakulteta za uporabne družbene študije 

33 
 

Turisti, katerih glavnih razlog prihoda je bila športnorekreacijska ponudba,  preko drugih 

dejavnosti vplivajo na povečanje turističnega prometa. To so t. i. posredni ekonomski 

učinki. Če pri direktnih ekonomskih učinkih lahko rečemo, da jih brez problema 

izračunamo in opredelimo, je to pri posrednih bistveno težje (Bartoluci, Čavlek 1998 in 

Ralec, Bartoluci 1987 v Viškovič 2005). 

 

2.3.6 Dobavna veriga športne industrije 

 

Dobavna veriga v športu predstavlja gospodarski proces, ki spodbuja razvoj in inovacije v 

športni in njej sorodnih industrijah, od proizvodnje blaga in storitev, potrebnih za šport, 

do podjetij, za katere je šport pomemben prispevek (mediji, oglaševanje, turizem).  

 

Tabela 2-6: Dobavna veriga športne industrije 

 

Vir: SpEA (2012) 

Predstavljam primer vpliva športa oz. športne rekreacijske industrije na druga tržišča. Če 

se bo turist odločil za ukvarjanje s športom, bo najprej potreboval športno opremo, ki jo 

bo najverjetneje kupil v bližnji lokalni trgovini, seveda ob predpostavki, da je ne bo 

prinesel s seboj. Ko bo opravil z nakupi, se bo odpravil na športno dejavnost (zunanje ali 

notranje športne aktivnost), za katero bo morebiti celo potrebno plačati (najem dvorane, 

Športna obutev in 
oblačila, športne ure, 
športni avti, športna 
izobrazba,... 

Športne arene in 
stadioni, bazeni, 
smučišča, 
drsališča, teniška 
igrišča,... 

Televizijski 
prenosi/pravice, 
hoteli in 
restevracije, 
zdravniške 
oskrbe,... 
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smučarska karta, najem športnih rekvizitov ...). Denar, ki pride do lastnikov objekta, se 

nato skozi razne investicije vrne v domače okolje. Vidimo torej, kako lahko šport vpliva 

na več raznih industrij.  

Bruto dodana vrednost, ki jo je ustvarila industrija športnega turizma v letu 2015, je 

neverjetnih 49 milijard evrov. Če temu dodamo še ostale industrije, ki so deležne 

multiplikacijskega učinka, se številka več kot potroji (Plevnik et al. 2015). 

Ob zaključku me zanima še ekonomski vpliv največjega športnega dogodka na svetu – 

olimpijske igre. Olimpijske igre se odvijajo na štiri leta načeloma vedno v drugem mestu 

oz. državi. Poznamo zimske in poletne olimpijske igre, ki se odvijajo izmenjujoče. 

Čeprav se zdi, da z organizacijo olimpijskih iger lahko le zaslužimo, se motimo. Mesta 

morajo še preden dobijo organizacijo iger dati ponudbo mednarodnemu olimpijskemu 

komiteju (IOC). Mesta tu tipično izgubijo med 50 in 100 milijoni dolarjev zaradi raznih 

potovanj, gostiteljskih dolžnosti, posvetovanj itd. (Wills 2016). Res je, da se potem igre v 

živo ogleda na milijone obiskovalcev, ampak je strošek izgradnje potrebne infrastrukture 

zelo velik in marsikateri prireditelj je ob koncu prireditve v minusu. Olimpijske igre v 

Sočiju so leta 2014 stale 51 milijard dolarjev, kar je trikratnik pričakovane cene (Muller 

2015). Izjema je Torino. Pred letom 2006 je bil Torino poznan predvsem po svojem 

velikem nogometnem klubu Juventusu in ni imel kaj prida obiskovalcev. Leta 2016 pa je 

postal peto najpopularnejše italijansko turistično mesto. Leta 2000 je Torino obiskalo 

manj kot milijon, danes pa ga več kot šest milijonov turistov. Govorimo lahko torej o 

dobro organiziranih olimpijskih igrah (Olympics 2016). 

 

3 ŠTUDIJA PRIMERA  

 

Za lažje poznavanje sem v nadaljevanju na kratko predstavil zgodovino vseh treh 

tekmovanj, ki sem jih vključil v raziskavo. Podrobneje sem opisal postopek in izvedbo 

intervjuja. Vsi trije športni dogodki so bili načrtno izbrani.  

Evropsko prvenstvo mlajših članov in mladincev Solkanu 2016 zato, ker je to en izmed 

večjih mednarodnih športnih dogodkov v naši občini. Kajak in kanu imata dolgo 

tekmovalno zgodovino. Kajak klub Soške elektrarne je dal že kar nekaj olimpijcev.  
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Polete v Planici sem izbral kot drugi športni dogodek, ki ga bom analiziral. Menim, da je 

to največji športni dogodek v Sloveniji, ki se ciklično ponavlja vsako leto. Navadno 

tridnevni dogodek ob koncu marca usmeri vse luči javnosti v deželo pod Poncami.  

Zadnji izbrani športni dogodek, zagotovo največji športni dogodek na naših tleh v zadnjih 

letih, je bilo Evropsko košarkarsko prvenstvo leta 2013. Na njem se je za 17 dni zbralo 

kar 24 košarkarskih reprezentanc iz celotne Evrope, ki je poleg strokovnih kadrov in 

igralcev s seboj pripeljalo ogromno navijačev.  

 

3.1 Metodologija raziskovanja 

 

Športni turizem je en izmed hitreje rastočih segmentov turizma. Pred začetkom 

raziskovanja me je zanimalo, če organizatorji uspešno tržijo oz. oglašujejo svoje športne 

prireditve. Eden izmed mojih ciljev v diplomskem delu je bil ugotoviti, ali športne 

dejavnosti pripomorejo k dvigu turizma in potrošnji. Za dosego zastavljenih ciljev sem si 

pomagal s štirimi raziskovalnimi vprašanji. 

 

Uspešno oglaševanje lahko prinese ogromno število navijačev, ki ob uspešni promociji 

naravnih znamenitosti, ogled tekme oziroma določenega športnih dogodkov obisk 

podaljša na raziskovanje naravnih znamenitosti Slovenije. Na dogodek moramo biti 

pripravljeni, to pomeni organizacija izletov ter raznih aktivnosti (vinske poti, muzeji itd.). 

Pri tem me je zanimalo, kako dobro organizatorji dogodka sodelujejo z domačimi 

ponudniki takšnih aranžmajev. Pomembno vprašanje je tudi, ali organizatorji dobro 

poznajo lastnosti in zahteve obiskovalcev svojih dogodkov. Želel sem poiskati podatke, ki 

bi pripomogli k opozarjanju, da goriška regija in na splošno Slovenija premalo izkorišča 

ponujene priložnosti. To sem ugotovil skozi opravljene intervjuje. Intervjuvanci niso znali 

podati veliko podatkov. To potrdi moja razmišljanja, da organizatorji nimajo hranjenih 

podatkih o preteklih dogodkih in slabo sodelujejo s okoliškimi ponudniki, ki bi sicer 

lahko pomagali k ustvarjanju pozitivne izkušnje za obiskovalce. Izkušnja turistov med 

samim obiskom v Sloveniji bi lahko koristila kot samopromocija Slovenije v tujini. 

Ljudje dobre izkušnje radi delimo s prijatelji, dandanes tudi na socialnih omrežjih. 
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S podrobno analizo organizacije športnega dogodka sem tako uspel ugotoviti, ali 

mednarodni športni dogodki v Sloveniji vplivajo na prepoznavnost le-te v svetu. 

Intervjuje sem opravil pri organizatorjih dveh mednarodnih športnih dogodkov v 

Sloveniji. Za tretji mednarodni športni dogodek v Sloveniji sem opravil analizo 

dokumenta in intervju s prostovoljcem z izbranega dogodka. 

 

Opravil sem pet polstrukturiranih intervjujev s petimi različnimi osebami. Želel sem 

opraviti vsaj še enega, a, žal, odgovora na sodelovanje nisem dobil pravočasno. Šesti 

intervju sem tako bil primoran zamenjati z analizo končnega poročila o Eurobasketu 

2013. 

 

Vseh pet intervjujev sem opravil v času med 15. in 30. 8. 2017. Eden izmed petih 

intervjujev je potekal preko skype pogovora, ker se oseba na nahaja v Sloveniji. V Novi 

Gorici sem intervjuja opravil pri gospodu Črtomirju Špacapanu na sedežu Turistične 

zveze Nova Gorica in Andreju Humarju v novem Kajak klubu v Solkanu. Oba sta aktivno 

sodelovala pri organizaciji dogodka v Solkanu. To je bilo ključnega pomena, saj sta mi 

lahko podala notranje informacije. Za informacije o športnem dogodku pod Poncami sem 

stopil v stik s Turistično informacijskim centrom Kranjska Gora in Organizacijskim 

komitejem Planica. V obeh primerih sem dobil dve strokovni delavki, ki pa mi nista znali 

odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja. Pri tretjem dogodku sem najprej prošnjo za 

intervju naslovil na Košarkarsko zvezo Slovenije, ki je bila glavni organizator 

Eurobasketa 2013. Tam so mi dejali, naj se za podatke raje obrnem na lokalne turistično 

informacijske centre. Prošnjo sem naslovil na TIC Koper. Kljub večkratnim klicem mi 

intervjuja niso odobrili, zato sem bil primoran iskati alternativne rešitve. Kasneje sem 

intervju opravil z osebo, ki je delovala kot prostovoljec na Eurobasketu 2013 v Kopru in 

tudi v Ljubljani, kjer so potekali izločilni boji. 

Vseh pet intervjujev sem posnel in jih nato v obliki transkripta prepisal na osebni 

računalnik (glej Prilogo 1, 2, 3, 4 in 5). 

 

Po transkriptu sem opravil še kodiranje vsakega intervjuja posebej in vsebine, ki so mi 

koristile v odgovarjanju na raziskovalna vprašanja, označil z rdečo barvo (glej Prilogo 6, 

7, 8, 9 in 10).  
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3.2  Primer vodnega športnega dogodka 

 

V raziskovalnem delu diplomske naloge bom analiziral tri športne dogodke po Sloveniji. 

Prvi športni dogodek, ki sem ga analiziral, je Evropsko prvenstvo za mladince in mlajše 

člane v kajaku in kanuju na divjih vodah Solkan 2016. Za izbiro tega dogodka sem se 

odločil, ker je to zagotovo eden izmed večjih mednarodnih športnih dogodkov v mojem 

kraju. Čeprav se je odvijal v Solkanu, je imel neposredni vpliv na Mestno občino Nova 

Gorica, katera je bila tudi soorganizatorica dogodka. Kajak in kanu imata na Goriškem že 

dolgo zgodovino. Imamo nekaj odličnih kajakašev ali kanuistov, ki imajo odlične pogoje 

za delo, saj v neposredni bližini reke Soče. Ta s svojim močnim tokom poskrbi za dobre 

pogoje dela. 

Evropsko prvenstvo za mladince in mlajše člane v kajaku in kanuju na divjih vodah v 

Solkanu 2016 je potekalo od 25. do 28. 8. 2016. Tekmovalni dan je potekal od 9. zjutraj 

do 18. ure zvečer.  

Začetki kajaka in kanuja v Solkanu segajo v leto 1948, ko je skupina nadobudnežev 

ustanovila Brodarsko društvo Solkan. Takrat so se člani osredotočali predvsem na širi 

temeljne dejavnosti: kajakaštvo, jadranje, modelarstvo in motonavtika. V letu 1949 so se 

že bolj posvetili kajaku na Soči. Čeprav s skromno klubsko opremo, so začeli prve 

organizirane treninge. Leta 1949 so se njihovi tekmovalci prvič udeleževali tekmovanj. 

Nekajkrat so se uvrstili tudi v finale tekmovanja, kar je bilo za novince v tej športni zvrsti 

zagotovo velik uspeh. Leta 1956 so člani društva že začeli osvajati tudi zmage na 

mednarodnih tekmovanji. V Meranu so npr. osvojili prvo mesto v ekipni slalomski tekmi. 

Tega leta je bilo organizirano tudi prvo mednarodno tekmovanje, ki se je odvijalo na 

Soči. Leta 1959 prišlo do velike spremembe, ki je prinesla v sporazumnem dogovoru s 

predhodnimi lastniki, novoustanovljeni klub Kajak klub Soške elektrarne. Od takrat 

naprej so tekmovalci in funkcionarji delovali na visoki ravni ter skrbeli za velike 

mednarodne in državne uspehe, saj so se s tekmovanj redno vračali s kolajnami (Kajak 

klub Soške elektrarne). 
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3.3 Primer zimskega športnega dogodka 

 

Drugi športni dogodek, ki sem ga analiziral, je ciklično se ponavljajoči dogodek – Poleti v 

Planici. Za analiziranje Poletov v Planici sem se odločil, ker vsako leto pod Ponce privabi 

več deset tisoč ljudi, ne le Slovencev ampak turiste s celega sveta. 

Začetki Planice, kot športnega kraja, segajo v leto 1926, kjer je potekla tekma v 

smučarskem teku. Leta 1932 so se začeli zametki smučarskega skakanja, saj se je Stanko 

Bloudek odločil za gradnjo 70-metrske skakalnice, ki pa je kasneje s pomočjo Ivana 

Rožmana postala deset metrov večja, kot je bilo prvotno načrtovano. Končana je bila 23. 

12. 1933. 

Že nekaj mesec kasneje se je v Planici odvijalo državno prvenstvo, kjer je slavil Franc 

Palme z novim državnim rekordom – takrat 60 metrov. 25. 3. 1934, torej mesec dni po 

državnem prvenstvu, so se planiški mojstri odločili, da priredijo večje mednarodno 

tekmovanje. Še istega leta je Norvežan Biger Ruud postavil nov in hkrati prvi svetovni 

rekord, ki je bil postavljen po Poncami. Ruud-ov skok je bil dolg 92 metrov. Leta 1936 se 

je zgodil nov mejnik. Skakalec Seep Bradl-Buw je postavil nov svetovni rekord. To je bil 

prvi skok preko sto metrske znamke; pristal je pri 101,5 metrih. Leta 1971 se je zgodi še 

ena prelomnica za Bloudkovo velikanko. FIS je popusti pod pritiski in priznal smučarske 

polete kot samostojno smučarsko zvrst. Planici je dodeli prvo organizacijo svetovnega 

prvenstva v smučarskih poletih. Leto 1994 je bilo še eno izmed let, ki so vredne omembe, 

ko govorim o planiški zgodovini. Na 13. svetovnem prvenstvu v poletih je prvič ''padla'' 

200-metrska znamka (Nordijski center Planica 2016). 

Od začetka tekmovanj do danes so skakalnico nekajkrat tudi obnovili in nekoč se je celo 

podrla. Doslej je bilo na Planici izpeljanih 62 tekem svetovnega pokala v smučarskih 

skokih. Kar dela Bloudkovo velikanko oz. sedaj pod drugim imenom letalnico bratov 

Gorišek posebno, je zagotovo to, da je na njej bilo postavljenih kar 40 svetovnih 

rekordov. Prvič so mejo 100 metrov skakalci presegli v Planici, prvič so mejo 200 metrov 

skakalci presegli v Planici in morda nekoč v prihodnosti prvi mejo 300 metrov presežejo 

v Planici. Ne dvomim pa, da se bo rekordna znamka kmalu vrnila pod Ponce (RTV SLO 

2016).  
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3.4 Primer ekipnega športnega dogodka 

 

Kot tretji športni dogodek sem si izbral zagotovo doslej največje športno tekmovanje, ki 

se je odvijalo na naših tleh. To je bilo Evropsko prvenstvo v košarki leta 2013 ali 

Eurobasket 2013. Združil je celotno Slovenijo, da diha kot eno, da diha z našimi ''junaki'', 

kot jih je takrat imenovala širša javnost. Tekmovanje je potekalo po celi Sloveniji. 

Slovenija je gostila 24 reprezentanc, ki so igrale v štirih skupinah v štirih slovenskih 

mestih – Jesenice, Koper, Celje in Ljubljana. Obiskovalci iz celotne Evrope so imeli 

možnost videti Slovenijo, ki se je kot organizatorka odrezala vrhunsko. 

Prvo takšno tekmovanje se je sicer odvilo že davnega leta 1935, ko se je deset evropskih 

držav borilo za zmago v Ženevi. Šest dni trajajoče evropsko prvenstvo žal ni doseglo 

velike odmevnosti. Kljub temu se je od leta 1935 odvijalo vsake dve leti z izjemo 

nekajletnega mrka zaradi vojne, ki je pustošila po svetu. Leta 1955 sta v dresu takratne 

jugoslovanske reprezentance nastopila prva slovenska košarkarja, in sicer Jože Zupančič 

ter Bogdan Muller. V kasnejšem desetletju velja omeniti predvsem ime Ivo Daneu, ki jo 

doslej kot edini slovenski košarkar bil sprejet v svetovno košarkarsko hišo slavnih. Z njim 

kot kapetanom je Jugoslovanska reprezentanca leta 1970 v Ljubljani, v hramu slovenske 

košarke Hali Tivoli, osvojila naslov svetovnih košarkarskih prvakov. Leta 1993 je 

Slovenija, prvič kot samostojna in neodvisna reprezentanca nastopila na evropskem 

prvenstvu v Nemčiji, kjer je osvojila končno 16. mesto. Dokončen preskok med ''velike 

košarkarske reprezentance'' se je zgodil leta 2006, ko sta evropsko prvenstvo gostila 

Srbija in Črna gora. Invazija slovenskih navijačev v Beograd je pripomogla k temu, da so 

naši košarkarji dosegli zgodovinsko 6. mesto in se s tem prvič, kot Slovenija, uvrstili na 

svetovno košarkarsko prvenstvo. Od leta 2006 do leta 2013 se je vselej od slovenskih 

košarkarjev pričakovalo, da se bodo z evropskih prvenstev vrnili z medaljo, a jim, žal, to 

ni nikoli uspelo. Najbližje so bili leta 2009 na Poljskem, ko so osvojili najboljšo 

slovensko uvrstitev, in sicer 4. mesto. Pričakovanja širše javnosti na domačem evropskem 

prvenstvu so bila zato prav gotovo visoka. Medalje nismo osvojili, Sloveniji pa je 

prineslo veliko prepoznavnost (SIOL 2012). 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

4.1 Metodologija 

 

Za izvedbo empiričnega dela svoje naloge sem uporabil kvalitativni način raziskovanja, in 

sicer podrobneje metodo polstrukturiranega intervjuja, ki se nahaja med dvema 

ekstremoma – med standardiziranim in nestandardiziranim intervjujem (Lamut in Macur 

2012). Menim, da je to najboljša metoda za raziskovanje na mojem raziskovalnem 

področju. Nekaterim ključnim vprašanjem, na katera so odgovarjali vsi moji 

intervjuvanci, sem dodal še podvprašanja oz. vprašanja, odvisno od delovnega mesto oz. 

funkcije, ki jo je intervjuvanec imeli pri izvedbi X športnega dogodka. 

Poleg intervjuja sem izključno pri športnem dogodku Evropsko prvenstvo v košarki 2013, 

uporabil še analizo dokumenta. V to sem bil primoran, saj kljub veliko vloženemu trudu 

nisem dobil dovoljenja za izvedbo intervjuja z organizatorji dogodka. Analiziral sem 

končno poročilo Evropskega prvenstva v košarki 2013 ter iz njega pridobil podatke, ki so 

mi pomagali doseči zadane cilje naloge. 

4.2 Rezultati 

 

Z opravljenimi petimi intervjuji ter eno analizo dokumenta sem odgovoril na postavljena 

raziskovalna vprašanja. Intervjuvanci so bili sproščeni in pripravljeni odgovarjati na vsa 

moja zastavljena vprašanja po svojih najboljših močeh.  

Raziskovalna vprašanja so služila kot smernice za dosego zastavljenih ciljev. Naj cilje 

naloge še enkrat ponovim:  

- Raziskati, kako mednarodni športni dogodki vplivajo na prepoznavnost Slovenije 

v svetu. 

- Ugotoviti, ali športni dogodki vplivajo na prihod turistov v Slovenijo. 

- Ugotoviti, ali športne dejavnosti pripomorejo k dvigu turizma in potrošnji. 

 

Prvo vprašanje, ki sem si ga postavil na začetku raziskave, je bilo, ali raznolika in 

razširjena ponudba športa vpliva na dvig turizma v regiji. 
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Šport je vsekakor v današnjem času pomemben dejavnik, ko govorimo o motivih za 

prihod turistov v našo deželo. V Novi Gorici se večina turistov, ki se odloči za prihod v 

naš kraj, zanima prav za izposojo koles (glej Prilogo 2), seveda ob predpostavki, če ne 

upoštevamo igralniških gostov, ki izključno s tem namenom zahajajo v mesto vrtnic. 

Sicer je izposoja koles kot najpogostejša aktivnost turistov v našem kraju dokaj razumljiv 

pojav. Veliko se vlaga v kolesarstvo. Imamo eno izmed najlepših, če ne celo najlepšo 

kolesarsko progo na svetu. Tu je še nekaj ponudbe kajaka, rafta in kanuja s strani Kajak 

kluba Soške elektrarne (v nadaljevanju KKSE), a vse to je, žal, premalo. KKSE razpolaga 

z urejeno infrastrukturo, ki pa še vedno naredi premalo, da bi lahko turistom ponudili 

nekaj več. V KKSE so zaznali, da je turistov vse več tudi ob Soči, a ni nujno, da je to 

zaradi njih in njihove ponudbe športnih aktivnosti (glej Prilogo 1). 

V Kranjski Gori je seveda te ponudbe več. Imajo možnost zimskega in poletnega turizma. 

Pozimi nudijo smučarske teke in smučanje, medtem ko je v poletnem času popularno 

predvsem kolesarjenje (downhill, gorsko in cestno kolesarjenje) ter pohodništvo (glej 

Prilogo 4). To so aktivnosti, ki so najzanimivejše za turiste, ki se odločijo za prihod v 

Kranjsko Goro. K raznoliki ponudbi športa lahko vključimo tudi obstoječo infrastrukturo. 

Medtem ko je v Novi Gorici ne tržijo preveč uspešno, je Kranjska Gora eden izmed bolj 

priljubljenih slovenskih krajev za priprave športnikov, ne le slovenskih ampak tudi 

svetovnih. Ob pogojih, ki jih ponujajo (glej Prilogo 4) – od večnamenske dvorane Vitranc 

ter igrišč za nogomet, košarko in tenis je seveda razumljivo, da so pogoji za napredek 

izvrstni. Tudi pozimi niso prikrajšani za uspešne športnike, saj se mnogokrat zgodi, da se 

smučarji svetovnega kova odločijo za uporabo kranjskogorskega smučišča kot njihove 

trening proge. Zaradi neodgovarjanja turističnega informacijskega centra Koper nisem 

uspel pridobiti informaciji, katere športne aktivnosti ponujajo in ali jim to posledično 

povečuje število turistov. Dejstvo je, da se tudi v Kopru premalo naredi za ponudbo 

vrhunskih športnikov, saj se le-ti raje kot za slovensko odločajo za hrvaško Istro.  

Agha je v svojem delu navedla, da je ena pomembnejših predpostavk pri izvajanju 

športne ponudbe, da imaš kapitalsko infrastrukturo. Tu je mislila predvsem na urejena 

letališča in ceste. Tudi zaradi neurejenosti le-teh je v Sloveniji slabša obiskanost 

mednarodnih športnih dogodkov. V večino držav vozijo nizkocenovna letala, žal, za 

Slovenijo ne moremo tega trditi. Tudi železniška in avtobusna povezava ni dosti boljša, 

saj je iz Nove Gorice do Ljubljane pot dolga tri ure. Ob taki logistiki je težko pričakati 

množice obiskovalcev.  
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Drugo raziskovalno vprašanje, ki sem ga ob pomoči mentorja zastavil, je, ali prepoznavni 

športni dogodki predstavljajo vrhunec turističnih obiskov v Sloveniji. 

Športnih dogodkov po Sloveniji je veliko. Zagotovo se nekje v Sloveniji trenutno odvija 

neka športna prireditev, naj si bo to šolska košarkarska tekma ali ligaška tekma v 

sabljanju idr. Možnosti je nešteto. Analiziral sem tri velike športne dogodke, ki so se 

odvili na naših tleh. 

Prvi športna prireditev, ki sem jo uspel analizirati, je evropsko prvenstvo za mlajše člane 

in mladince v kajaku in kanuju v slalomu v Solkanu. Gre za enkratni dogodek, ki se je 

odvil leta 2016. Če upoštevamo Beltramovo in Duglinovo tipologijo športnih dogodkov, 

bi ga označili kot tip dogodka C. Kljub temu da kajak in kanu nista športa, za katera bi si 

potegovala cela Evropa, gre za evropsko prvenstvo mlajših kategorij. To pomeni, da bo 

velik delež tekmovalcev in morda gledalcev tujcev. Ob ugotovitvah (glej Prilogo 1 in 2) 

je moč opaziti, da je večina mednarodnih gledalcev, ki se je odločila za ogled omenjenega 

tekmovanja, pravzaprav staršev, ki so prišli spodbujat svoje otroke v Solkan, in drugih 

članov ekipe, ki so potrebni, da vse skupaj poteka brezhibno. To je razumljivo, saj kajak 

in kanu nista tako medijsko zanimiva športa. Vseeno se je našlo nekaj gledalcev, ki niso 

imeli sorodstvenih vezi in so si prišli ogledat tekmovanje. Belgijci so prišli svojega 

šampiona podpret z dvema avtobusoma. Tudi Italijanov je bilo kar lepo število, saj je 

dogodek zaradi bližine tudi pri njih vzbudil zanimanje. Ne glede na vse je bilo med 

gledalci večina slovenskih navijačev. Naši navijači so se ogleda tekem udeležili z vseh 

koncev Slovenije. Na tekmovanju sodelovalo med 500 in 600 otrok, kar posledično 

prinese veliko turistov. 9.000 gledalcev se je v dnevih tekmovanja zbralo v Solkanu. Vsaj 

polovica je bil dnevnih gostov in so se po končani prireditvi vrnili domov, ampak kljub 

temu je ostanek gledalcev opravil v času tekmovanja med 7.000 in 8.000 nočitev. 

Organizatorji so bili tako primorani iskati proste kapacitete vse do Postojne. To je kasneje 

predstavljajo skoraj polovico vseh nočitev v novogoriški občini. Menim, da je ta športna 

prireditev izdatno pripomogla, da je bil avgust najbolj obiskan mesec v letu 2016. 
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Tabela 4-1: Prihodi in nočitve turistov v Novi Gorici 2016 

Mesec Januar Februar Marec April 

  Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve 

Nova 

Gorica  

6.541 11.952 6.077 11.312 6.660 12.018 7.220 12.384 

Mesec Maj Junij Julij Avgust 

  Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve 

Nova 

Gorica  

7.484 13.639 7.457 12.846 8.673 18.161 9.485 19.679 

Mesec September Oktober November December 

  Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve 

Nova 

Gorica  

7.914 14.370 7.389 13.572 6.586 12.287 6.958 12.535 

Vir: Podatkovni portal SI-STAT 

Dogodek, ki je še večjih svetovnih razsežnosti, se vsako leto konec marca odvija v 

Planici. Poleti v Planici predstavljajo tip dogodka D. Čeprav je nižje tipološko postavljen, 

kakor dogodek v Solkanu, to še ne pomeni, da ima manjšo medijsko prepoznavnost. 

Poleti oz. skoki v Planici se tradicionalno odvijejo za zaključek skakalne sezone in 

posledično vsako leto privabijo več deset tisoč skakalnih navdušencev v Kranjsko Goro. 

Kot so mi zatrdili organizatorji iz OK Planica (glej Prilogo 3), je bilo lansko leto 

rekordno. Tekme si je v podaljšanem vikendu ogledalo kar 110.000 gledalcev. Prisotnih 

je še veliko drugih dejavnikov. Zagotovo je en izmed njih Prevčeva rekordna sezona, kar 

je še dodatno privabilo slovenske gledalce. Avstrijski skakalci so bili nadpovprečno 

dobri, kar se je kasneje kazalo tudi v številu obiska avstrijskih navijačev v Planici. 

Menim, da so uspehi športnika med sezono pomembni. Več uspehov je enako več 

gledalcev in posledično večje zanimanje. Pomembno je tudi vreme. Dogodek, ki se odvija 

na prostem v sočnem in jasnem vremenu, zagotovo privabi več gledalcev, kakor bi jih, če 

bi vreme bilo slabše. Gledalci so meseca marca 2016 v Kranjski Gori ustvarili 38.395 

nočitev, kar je proti avgustovskim in julijskim številkam nočitev zelo malo. V tem 

primeru torej ne moremo trditi, da športni dogodek poletov v Planici predstavlja ravno 

vrhunec turistične sezone.  
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Tabela 4-2: Tabela prihodov in nočitev v Kranjski Gori 2016 

Mesec Januar Februar Marec April 

  Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve 

Kranjska 

Gora 

17.189 61.843 18.188 65.148 13.936 38.395 7.174 15.451 

Mesec Maj Junij Julij Avgust 

  Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve 

Kranjska 

Gora 

12.299 27.662 14.635 38.316 27.245 73.531 35.592 96.090 

Mesec September Oktober November December 

  Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve Prihodi Prenočitve 

Kranjska 

Gora 

21.356 46.420 12.533 26.331 5.122 9.765 11.666 31.360 

Vir: Podatkovni portal SI-STAT 

Zadnji analizirani dogodek in hkrati največji športni dogodek, ki se je doslej odvil v 

Sloveniji je Evropsko košarkarsko prvenstvo 2013. To je tip A športnega dogodka, če 

opredeljujemo po tipologiji s Tabele 2.4. Ob že prej omenjenih težavah, ki sem jih imel 

ob (ne)izvedbah intervjuja, sem si pomagal z analizo dokumenta Analiza stroškov in 

koristi projekta Eurobasket 2013, katerega avtor je Igor Ivašković. Z njegovo pomočjo 

sem uspel odgovoriti na zgoraj zastavljeno raziskovalno vprašanje. Eurobasket 2013 je 

privabil mnogo evropskih in svetovnih ljubljencev košarke. Turnir, ki se je odvijal v štirih 

slovenskih mestih, je poskrbel za kar 172.562 nočitev. V to številko so vključeni tako 

tisti, ki so prišli v Slovenijo izključno zaradi košarke, kot tisti, ki so si ogledali posamično 

tekmo, ampak niso bili v Sloveniji zaradi Eurobasketa, in tujci, ki niso videli nobene 

košarkarske tekme. Njihov prihod v Slovenijo je bil kljub temu posledica organizacije 

Eurobasketa. V nobenem od štirih mest, ki so gostile prvenstvo, bodisi Koper, Jesenice, 

Celje in Ljubljana, ni bil september mesec, ki je dosegal najvišje turistične številke. Le za 

Novo Gorico lahko trdimo, da je športni dogodek predstavljal vrhunec turističnih 

obiskov. 

Ali športni dogodki vplivajo na neto izvoz? 

Športni dogodki zagotovo vplivajo na neto izvoz, vprašanje je le v kakšni meri. V Prilogi 

1 in 2 je razvidno, da so tuji turisti v času dogodka porabili med 40 in 80 €, če štejemo 

zraven tudi denar, ki so ga porabili za plačilo nastanitev. Ob 3.000 gledalcih, če 

predpostavimo, da sta bili vsaj dve tretjini domačih in da so tuji gledalci bivali povprečno 

5 dni, so v tem času uspeli skupaj porabiti okrog 900.000 €. Samo ruska ekipa je 
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poskrbela za 159.000 € čiste realizacije, ko je v Hotelu Lipa prebivala med 1. 8 in 3. 9. 

2013. Tudi francozi so lepo skrbeli, da njihove denarnice niso bile po koncu tekmovanja 

preveč polne. Za razne pijače so v hotelu Sabotin porabili 2.000 €. 

Športni dogodki običajno poskrbijo tudi za večjo porabo turistov. Iz priloge 3 je moč 

razbrati, kako so mi organizatorji zaupali povprečne porabe tujih in domačih gostov v 

času dogodka njihovega dogodka v Planici. 

Tabela 4-3: Poraba turistov v Planici 

Poleti v Planici 
Poraba gostov v € 

Domači Tuji 

Pijača 23,33 40,68 

Hrana 18,19 29,93 

Vstopnica 34,39 47,22 

Prevoz 19,47 43,7 

Navijaški 

rekviziti 15,15 24,3 

Spominki 17,62 35,36 

Vir: Lipičar, lastna raziskava 2017 

Povprečni slovenski gledalec tekme je v času športnega dogodka v Planici porabil 128,68 

€. Tuji gostje so za razliko od domačih porabili še nekaj več. Natančneje 221,19 €. 

Eurobasket 2013 je zgodba zase, saj je trajal 17 dni in je poskrbel za 108.399 nočitev 

gostov, ki so v Slovenijo prišli izključno zaradi evropskega prvenstva v košarki. Če te 

nočitve pomnožimo s povprečno porabo tujega gosta, ki znaša 179,61 €, dobimo znesek 

19,5 milijona evrov. Takšna je bila torej približna potrošnja tujih gledalcev. Če k temu 

dodamo še Slovence, ki so sicer na dan porabili nekaj manj (82,32 €), dobimo številko 

25,8 milijona evrov. Iz intervjuja pet lahko sicer opazimo, da so nekateri zneski sicer 

daleč od povprečja, saj je prostovoljec na dogodku porabil le dobrih 20 € na dan in še to 

je v veliki meri šlo za prevoz do samega prizorišča dogajanja. Skupna ocena neto 

finančne koristi, ob izvedbi največjega športnega dogodka na naših tleh po osamosvojitvi, 

je bila 500.000 € neto prihodka.  
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Tabela 4-4: Povprečna poraba gostov na športnih prireditvah 

 

Vir: Lipičar, lastna raziskava 2017 

Pri kajaku in kanuju sem za prikaz uporabil povprečno ceno porabe, ki so mi jo podali 

intervjuvanci.  

Iz tabele 2.6 je razvidno, da športni dogodki vplivajo na veliko stvari. Evropsko prvenstvo 

kajaka in kanuja za mlajše člane 2016 niso prenašale  televiziji. Vsako leto nekaj denarja 

od medijskih pravic dobijo organizatorji poletov v Planici. Organizatorji Eurobasketa 

2013 so od medijskih pravic zagotovo zaslužili še več, saj se je predvajalo prenose v več 

držav, saj je košarka drugi najbolj popularni šport na svetu.  

Zadnje raziskovalne vprašanje se glasi: Ali prepoznavni športni dogodki povečujejo 

prepoznavnost Slovenije in vplivajo na ponovno vračanje turistov? 

Iz Priloge 1 in 2 je razvidno, da se kljub ne vsakoletnemu športnemu dogodku, kot je 

Evropsko prvenstvo za mlajše člane in mladince, turisti radi vračajo. Eni menijo, da imajo 

dobre izkušnje in da je to razlog, da se radi vračajo, medtem ko drugi menijo, da je reka 

Soča tista, v katero se turisti zaljubijo in so se zato primorani večkrat vrniti k njej. Da bi 

pa športni dogodek v Solkanu kakorkoli drugače povečal prepoznavnost Slovenije, je 

težko verjeti, saj kajak in kanu nista športa, ki bi si izborila pozornost laikov. Tudi 
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oglaševanje v tujini je bilo temu primerno in ga pravzaprav skoraj ni bilo. Dogodek se je 

oglaševal ''sam'' že s tem, ko je bil uvrščen na mednarodni kajakaški in kanuistični 

koledar. Tako je bil tudi obisk gledalcev, kot je razvidno iz intervjuja 1, v večini 

sestavljen iz ljudi, ki delujejo v kajakaških krogih. 

Podobno je tudi v Planici, saj ni nekega posebnega oglaševanja v tujini. Izvaja se le v 

poslovalnicah Kompasa d. d. po svetu in preko družbenih omrežij. Vseeno je to nekaj več 

kot v solkanskem primeru in posledično je tudi več obiskovalcev. Gledalci so v večini iz 

smučarsko skakalnih držav in težko bo videti npr. Italijane pod Poncami. Zagotovo 

vsakoletno tekmovanje v Planici poskrbi za ponoven prihod tujih turistov. Nekateri izmed 

njih so se celo pobratili oz. so s Slovenci ustanovili klub prijateljev Planice in se redno 

vračajo vsako leto. 

Pri obeh športnih prireditvah lahko potegnemo vzporednice. Če sklepamo po Mackellarju, 

ki je dejal, da je promocija pomembna za uspešno izpeljavo športne prireditve, se tega 

vsaj v KKSE ne držijo, medtem ko se v Planici vsaj delno trudijo, a vseeno ne dajo temu 

prevelike pozornosti. Po drugi strani pri promociji dogodka pomembno vlogo igra denar. 

Razumljivo je torej, da KKSE nima sredstev, s katerimi bi dogodek promoviralo v tujini.  

Košarkarsko evropsko prvenstvo je pravzaprav drugo največje evropsko športno 

tekmovanje, takoj za nogometnim evropskim prvenstvom. V njegovo oglaševanje je bilo 

vloženega veliko truda in tudi denarja. Eurobasket 2013 je bil predstavljen na večjih 

mednarodnih sejmih po Evropi, od končanega Eurobasketa 2011 pa je potekalo 

oglaševanje za prihod tujcev v Slovenijo. Podatka, ali se turisti vračajo v Slovenijo tudi 

sedaj, ko ni več Eurobasketa, žal, nimam. Zagotovo je nekaj takih, ki so po letu 2013 vsaj 

še enkrat prišli v Slovenijo, saj je bila organizacija pohvaljena z vseh strani, zato je 

Slovenija marsikateremu turistu ostala v spominu. Eurobasket 2013 je Sloveniji zagotovo 

prinesel večjo prepoznavnost, ne le na evropski, ampak tudi na svetovni ravni, saj je 

veliko medijev poročalo o tekmah iz Slovenije. Športni dogodki povečujejo 

prepoznavnost Slovenije in v veliki meri tudi vplivajo na ponovno vračanje turistov.  
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5 UGOTOVITVE IN PREDLOG REŠITEV ZA PRAKSO 

 

Iz dobljenih rezultatov lahko sklenemo, da si lahko le želimo čim več mednarodnih 

športnih dogodkov v Sloveniji. V priprave teh dogodkov je vloženega veliko dela, a se na 

koncu vse obrestuje.  

Menim, da sem izpolnil vse tri cilje, ki sem si jih zadal pred začetkom pisanja naloge. 

Športni dogodki v Sloveniji zagotovo vplivajo na prepoznavnost Slovenije v svetu in 

posledično tudi na prihod turistov v našo državo. Ne smemo dovoliti, da se dogodek sam 

oglašuje. Pomembno je vedeti, katero populacijo ciljati z oglaševanjem. Evropsko 

prvenstvo za mlade in mlajše člane v kajaku in kanuju 2016 si je praktično brez 

oglaševanja na dan ogledalo med 1.500 in 2.000 gledalci. Lepe številke, a se ne bi smeli 

zadovoljiti s tem. Potrebno bi bilo analizirati športnike tekom tekmovalne sezone in v 

državah favoritov povečati oglaševanje dogodka. Če bi se v Belgiji oglaševalo, da njihov 

svetovni prvak tekmuje na evropskem prvenstvu v Solkanu, bi se morda še kakšen 

avtobus pripeljal v Novo Gorico. Enako velja za dogodek pod Poncami. Vsako leto je 

potrebno povečati oglaševanje v deželi favoritov, se povezati z lokalnimi turističnimi 

agencijami ter skupaj pripraviti zanimiv in pester program za gledalce. Mogoče bi veljalo 

poizkusiti z nagradnimi igrami preko socialnih omrežij, kjer bi z deljenjem objav 

izžrebali osebo in ji za nagrado podarili ogled športnega dogodka. V 90 % ta ena oseba ne 

bo prišla sama, ampak bo s seboj pripeljala še kakšnega prijatelja 

Za Eurobasket 2013 je bilo narejenega veliko na področju oglaševanja (predstavitve na 

sejmih po Evropi, reklame na športnih programih po Evropi itd.).  

Tretji in hkrati zadnji cilj je bil ugotoviti, ali športne dejavnosti pripomorejo k dvigu 

turizma in potrošnji. Na športnih dogodkih se zbere množica ljudi, katerim je skupno 

zanimanje za šport. Turisti, ki pridejo v Slovenijo, porabijo večje količine denarja v času 

športnih dogodkov. Nikoli se ne smemo zadovoljiti, ampak je potrebno stremeti k še večji 

potrošnji. Veljalo bi razmisliti, da bi se v Planici ustvarila maskota, ki bi predstavljala 

tekmovanje v smučarskih poletih. Najbolje bi bilo, če bi to bil orel, če že naše skakalce 

poimenujemo orli. S prodajo na športnem dogodku bi organizatorji dodatno zaslužili. 

Tudi vsako evropsko prvenstvo bi si zaslužilo maskoto. Tudi v primeru kajaka in kanuja 

2016 v Solkanu bi si lahko kaj domislili. Videli smo, kakšna ikona je postal Lipko, ki je 

bil leta 2013 ustvarjen za potrebe Eurobasketa 2013.  
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Ob vseh treh prvenstvih bi se lahko dodalo še veliko drugih aktivnosti ob samem 

tekmovanju. Če se gledalec že udeleži kakega športnega dogodka, verjetno kaže 

zanimanje za ta šport. V mednarodnih tekmah bi bilo smiselno za tuje turiste narediti 

kakšno sobo, kjer bi bila predstavljena zgodovina določenega športa v Sloveniji.  

S pomočjo tujih turističnih agencij bi se lahko tudi za malo manj zveneča mednarodna 

tekmovanja (npr. Kajak in kanu 2016) dogovorili za nižjo ceno in ogled prvenstva v 

Sloveniji. Turisti bi potem še v prostem času imeli možnost koriščenja izletov do 

slovenske Istre, Postojnske jame, ogled vinskih kleti v Brdih idr. Možnosti je veliko, saj 

nam to dovoljujejo zelo kratke razdalje med kraji v Sloveniji. 

6 ZAKLJUČEK 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavil športni turizem. Opisal sem ga kot 

podkategorijo oz. vejo turističnega sektorja. V nadaljevanju so bile predstavljene razlike, 

ki se pojavijo med vplivom turizma na ekonomijo in vplivom športnega turizma na 

ekonomijo.  

Ugotavljam, da sem uspel raziskati, kako mednarodni športni dogodki vplivajo na 

prepoznavnost Slovenije v svetu in ugotoviti, ali športni dogodki vplivajo na prihod 

turistov v Slovenijo. Nekaj grenkega priokusa ostaja pri tretjem cilju, saj bi lahko bolj 

podrobno in uspešno raziskal, ali športne dejavnosti pripomorejo k dvigu turizma in 

potrošnji.  

Na vsa raziskovalna vprašanja sem uspel uspešno odgovoriti in ugotovil, da raznolika in 

razširjena ponudba športa lahko vpliva na dvig turizma v regiji. Menim, da se v tej smeri, 

žal, stori premalo. Lahko bi bolje tržili infrastrukturo, ki jo imamo na voljo, predvsem za 

ponudbo priprav. Strinjam se z gospodom Špacapanom, ki je dejal, da bi veljajo nekaj 

denarja vložiti in ustvariti center za priprave vrhunskih športnikov in ekip na Lokvah, ki 

so odličen kraj, saj imajo poleg veliko narave in dobrega zraka na voljo tudi veliko miru 

pred nadležnimi mediji. Pomembno je, da se pri tem načinu športne dejavnosti v ponudbo 

vključi tudi hotel ali dom, kjer bodo imeli športniki priskrbljeno prehrano, saj je to en 

izmed pomembnejših dejavnikov v športnikovem aktivnem dnevu.  
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Na drugo raziskovalno vprašanje sem odgovoril, da prepoznavni športnih dogodki ne 

predstavljajo vrhunec turističnih obiskov v Sloveniji. V petih krajih, kjer so izvedene 

raziskave (Kranjska Gora, Ljubljana, Koper, Jesenice in Celje), ni bilo v tem času 

športnega dogodka, ki bi predstavljal vrhunec turističnih obiskov. Le v Novi Gorici je 

bilo v avgustu 2016 največ turistov. Kajakaški dogodek je poskrbel za skoraj polovico 

vseh nočitev v avgustu 2016. Eno mesto ni dovolj, da bi me prepričalo, saj je vseh ostalih 

pet pokazalo drugačno sliko.  

Športni dogodki zagotovo vplivajo na neto izvoz. V veliki meri so bili zneski, ki so jih 

turisti v času dogodka porabili za vsemogoče stvari. zelo veliki. Na zadnje vprašanje sem 

odgovoril pritrdilno. Prepoznavni dogodki zagotovo povečujejo prepoznavnost Slovenije 

in večina tudi vplivajo na ponovno vračanje turistov v Slovenijo. Čeprav je bilo v dveh od 

treh primerov oglaševanje v tujini slabo, se televizijski prenosi predvajajo v večino držav, 

katerih tekmovalci tekmujejo na tekmovanju. Evropsko prvenstvo v košarki je zagotovo 

izjemno povečalo prepoznavnost Slovenije. Organizatorji so z raznimi promocijskimi 

videi (Lipko na Triglavu, Košarka na sredi morja, Žreb skupin v Postojnski jami) naredili 

veliko za samo promocijo tekmovanja in države Slovenije.  

V kolikor bi prej začel pisati TIC centrom in ostalim organizatorjem dogodkov, bi lahko 

dobil odgovore in možnost za izvedbo intervjujev.  

Nalogo je vredno nadgraditi, saj lahko dobra analiza dobro zastavljenih raziskovalnih 

vprašanj privede do ugotovitev, katere bi se dalo tržiti. Pomembno je, da se lokalno 

osredotočimo in poizkušamo uporabiti vse naravne danosti, ki so nam že na voljo – 

predvsem v naši okolici za Sočo.  

Vse skupaj je dokaj težko izvesti, ker se kljub nekaterim že omenjenim idejam vse začne 

in konča pri denarju, ki na koncu omogoči ali onemogoči izvedbo projekta.  
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Priloga 1: Transkript Kajak klub Soške elektrarne 

 

Legenda: M – Miha, I –  Intervjuvanec 

M: Pozdravljeni. 

I: Pozdravljen! 

M: Če kar začnemo z intervjujem. Najprej bi me zanimalo katere večje športne dogodke 

ste gostili v zadnjih letih? 

I: Največkrat evropska prvenstva za mladince in mlajše člane v kajaku in kanuju v slalomu, ki 

je trenutno najbolj popularna disciplina. Tu je omejeno število in pride tam do 500,600 

tekmovalcev. Največji dogodek do sedaj je bilo svetovno prvenstvo v spustu 2013. Je pa res, 

da več obiska prinese prvenstvo mladinsko in U23, zato smo se odločili tudi, da organiziramo 

več teh dogodkov.  

M: Je torej dogodek kajak in kanu 2016 poskrbel za kak večji prihod turistov? 

I: Te mladinske kategorije poskrbijo, kar dosti ker to jih pridejo starši dosti gledat. V tem letu 

je bilo zaradi kajaka ustvarjenih 130.00 realnih nočitev. Mislim, da je to lani predstavljalo 8 

% vseh goriških nočitev. 

M: Lahko ocenite, koliko nočitev je bilo ustvarjenih v času tekmovanja? 

I: Hm, mislim da nekje med 7.000 in 8.000.  

M: Od kod je bilo največ tujih turistov?  

I: Kot turistov je bilo po mojem največ Italijanov, ki so tukaj blizu in pridejo starši gledat 

svoje otroke. 

M: Kaj pa še morda ostali? Je bila še kakšna večja skupina ljudi od kje drugje? 

I: Hja, recimo Belgijci, ki so imeli v tej kategoriji svetovnega prvaka, so lani pripeljali dva 

avtobusa, kar je za v kajaku zelo veliko.  

M: Gledalcev na tekmah je bilo veliko? 

I: Gledalci so bili bol kot ne tisti, ki so vpeti v to. Čez celo prvenstvo se jih je zvrstilo recimo 

9.000. Približno 1.500–2.000 vsak dan. Je pa odvisno, katero kategorijo imaš. Mi smo 

ugotovili, da za turizem je s temi mladci najboljše. 

M: Se dogaja, da se kakšni vaši gledalci vračajo na vaše športne dogodke? 

I: Ja, zelo dosti. Njim je magnet Soča. Letos imamo veliko večji porast turizma, kakor da 

vozimo rafte in to. Ni samo naša zasluga za porast turizma na splošno. 

M: Mogoče veste, koliko so tuji in domači turisti v času dogodka porabili? 

I: Mislim, da povprečno med 70 in 80 evrov na dan. Povprečno nočitev so imeli 35 € na dan, 



 

 

in verjetno so vsaj še enkrat toliko porabili čez dan – kava, hrana … 

M: Ali dogodek oglašujete tudi v tujini? 

I: Dogodek, v kolikor je enkrat na mednarodnem kajakaškem tekmovanju, je to dovolj in se 

oglašuje sam. Zdaj, da bi prav sami oglaševali v tujini, nima smisla.  

M: Se zgodi, da zaradi neke dobre sezone športnika se posledično poveča prihod turistov 

iz njegove države na športni dogodek? 

I: Mislim, da ne. Ne bo mogel reči, da je direktno povezano. Mogoče vpliva, če imaš domače 

evropsko ali svetovno in imaš dva velika favorita za zmago, drugače pa res dvomim.  

M: Se ekipa ali reprezentance odločajo za uporabo vaše športne infrastrukture?  

I: Ja, saj smo nacionalni center za kajak in kanu na divjih vodah. 

M: Kaj pa to pomeni? 

I: Da je v bistvu to baza, kjer trenirajo vse mlajše ekipe in 1/3 treningov naredi reprezentanca. 

M: Slovenska reprezentanca ali tuje? 

I: Ja, delamo s Slovenci, Iranci, Turki, Italijani in Madžari. Pri temu športu je zelo odvisno od 

plana evropskega prvenstva ter tipa proge. Če je tvoja proga podobna, potem je več 

zanimanja. Sedaj imamo leta 2020 evropsko v dveh disciplinah in bomo imeli okrog 700 do 

800 akreditaciji. Že drugo leto bo veliko več povpraševanja, leta 2019 in 2020 pa smo že 

polni.  

M: Poleg ogleda tekem obiskovalcev oz. tekmovalcev ponujate tudi kakšne druge 

aktivnosti?  

I: Ne. To se je včasih delalo, ampak sedaj ni ne fonda in ne ljudi. Postavimo igrala za otroke 

in en majhen bazenček na streho stavbe; to je tudi vse. To je bistveno majn kot bi lahko, ker 

imamo zelo omejena sredstva. Potem se sami odločimo,  koliko bomo investirali v otvoritev, 

koncerte itd. Ekipe, tekmovalci seveda zahtevajo dobro tekmo, dobre sodnike in korekten 

''tajming'' in recimo, da imajo v svojih ''boxih'' sadje, vodo ter ves čas nas razpolago in 

informacije ter jim wi-fi vedno dela. 

M: Turistom oz. tekmovalcev, ki pridejo na športni dogodek, vi priporočate, kakšne 

hotele, ali se oni obračajo na vas? 

I: Mi jim damo logistično pomoč za te stvari. Tiste ekipe, ki so tukaj vsaj dvakrat na leto 

tukaj, ki se udeležujejo teh naših standardnih tekem, trenerji in ekipe, že same točno vedo, 

kam se namestiti. Sabotin je recimo za drugo leto že rezerviran. Točno vedo, kdaj so tekme, 

saj smo mi dali ven koledar že na začetku leta in takrat so recimo Čehi tudi že za tisto obdobje 

rezervirali hotel Sabotin. Nato navadno zmeraj zmanjka postelj in tiste potem damo povsod, 

kjer je prostor. Enkrat smo bili primorani dati ene tudi v Postojno. 



 

 

M: Imate morda podatek, koliko časa se obiskovalci dogodka zadržujejo potem v 

Sloveniji? Je to samo za čas športnega dogodka ali ostanejo kakšen dan več oz. pridejo 

že kaj prej? 

I: Ne, nekatere ekipe pridejo že prej, saj prihajajo sem trenirat. Mi strmimo k temu, da bi imeli 

tekme čim bolj proti koncu avgusta ali pa že v začetku septembra. Potem imamo čas, da 

hodijo trenirat ekipe v Solkan celo pomlad. Lani je bila polna ruska ekipa v hotelu Lipa od 1. 

8. do 3. 9. 159.000 € je bilo čiste realizacije, za katero vemo, ne vemo pa za starše, če so 

mogoče prespali kje v njihovih kapacitetah. Ne vemo tudi, kakšni so bili računi dodatnih 

gostinskih storitev. Pri Francozih, ki so bili v Hotelu Sabotin, sem videl, da so imeli na računu 

2.000 € samo za sokove in kavo. Pričakovali smo, da bomo mi od tega dobili malo več kot 

4.000 € od 159.000 €.  

  



 

 

Priloga 2: Transkript Turistična zveza Nova Gorica 

 

Legenda: M-Miha, I- Intervjuvanec 

M: Pozdravljeni! 

I: Lep pozdrav tudi vam! 

M: Če, kar lepo začnem z prvim vprašanjem. Morda veste letno število gostov oz. 

turistov, ki letno obišče Novo Gorico? 

I: Mislim, da jih je tam nekje okrog 30.000. Vprašanje se poraja, ker gre tu za izkrivljeno 

statistiko zaradi Perle in Hit-a. Če bi zraven šteli še te goste, bi to bilo veliko več. Ampak to 

so le igralniški gostje, ki čas preživijo le tam. So specifični turisti, ker smo jih že mnogokrat 

poizkušali animirati, da bi oni še kaj dodali temu kraju, ampak, žal, ne gre. Pridejo sami, brez 

družin in imajo zelo ozko usmeritev zanimanja. Nek % gostov jih verjetno gre na kakšno 

kosilo v mesto, ampak to je tudi vse. Ne hodijo v Novo Gorico zaradi kakšnih prireditev. To 

niso taki turisti, da bi mestu dodali neko dodano vrednosti.  

M: Torej, če v nadaljevanju ne vključujemo turistov iz Perle. Iz katere države pa 

prihaja največ turistov? 

I: Italija absolutno. Ne glede na Hit jih največ prihaja iz Italije. Čeprav v zadnjem času 

opažamo, da prihajajo gosti od povsod. To so recimo Francozi, Avstrijci in Nemci, zadnja leta 

tudi veliko italijanskih Kitajcev. Da kdo res izstopa razen Italijanov, jih ni. Vsega po malo. 

Avstrijci veliko hodijo zaradi prve svetovne vojne, medtem ko eni pridejo. ker grejo ravno 

mimo, recimo Nizozemci. Vzhodnjake, mislim Čehe in Slovake predvsem zanima  padalski 

turizem. Manj je Srbov, Hrvatov in prebivalcev iz bivše skupne države. Oni ne prihajajo 

veliko k nam. Nekaj je tudi tranzitnih gostov, ki grejo v Benetke ali na Kras. Gorica je bolj 

tranzitna destinacija, ki pa bi jo lahko boljše izkoristili.  

M: Razlogi za prihod je torej pri večini to, da je vmesna destinacija. Zakaj se pa največ 

turisti obračajo na vas? Kaj jih najbolj zanima? 

I: Mlajša generacija torej v glavnem prihaja k nam predvsem zaradi teh športnih aktivnosti – 

kajak, padalstvo in druge aktivnosti, medtem ko ostale generacije prihajajo zaradi narave in 

zato, ker radi dobro pojejo. Veliko vprašanj dobimo prav o tem, kje se nahajajo kakšne dobre 

restavracije. Veliko pa je tudi vprašanj za kakšne izlete v naravo. Tukaj nimamo neke velike 

turistične atrakcije, kot je recimo Postojnska jama, ampak za en dan pa pridejo.  

 



 

 

 

M: Torej se turisti  tu povprečno zadržujejo en dan? 

I: Tako je. To je šibka točka, ki bi jo radi podaljšali. Seveda si vsak želi, da bi gostje ostali 

čim dlje, ampak, žal, ne gre. Povprečje je tu en ali dva dni, več se ne zadržijo.  

M: Katere večje dogodke ste gostili v zadnjih 10 do15 letih v Novi Gorici? 

I: Prej smo imeli več teh dogodkov. Zdaj recimo tu prednjači kajak, ki ima največ tekmovanj 

na mednarodni ravni. Dvakrat smo Giro d'Italia, ki je potekal tukaj mimo. To je velika stvar, 

saj jo gleda milijarda ljudi po svetu. Tega bi si želeli še. Takrat so recimo šli po Soški dolini 

in snemali s helikopterjem našo lepo pokrajino, ki jo je nato videl cel svet. Potem je tu še 

atletika. Imeli več teh mednarodnih tekmovanj, vendar jih je v tem obdobju manj. Predvsem 

gre za to območje Alpe-Adria. Tudi padalci so imeli nekaj tekmovanj. Poskušamo in se 

trudimo, ampak nimamo kapacitet in je težko. Tu je še mednarodni prvomajski nogometni 

turnir, ki je sicer stacioniran v Stari Gorici, ampak se igra tudi pri nas. Pridejo tudi Brazilci. 

Potem so tu mogoče še mednarodne nogometne tekme, ki jih igra Gorica. Včasih smo se 

pogovarjali o tem, da bi organizirali kakšen velik mednarodni maraton med dvema mestoma, 

ampak zato je treba veliko organizacije in denarja. Še vedno tli ideja o maratonu med dvema 

mestoma. Imamo tudi tekmovanja psov in imeli smo že nekaj mednarodnih tekem. Lastnikov 

psov so relativno zelo bogati in oni dajo dosti. Za priprave pa je tako. Za Lokve smo 

razmišljali, da bi postale podobno kot Rogla, Kranjska Gora … O tej ideji bi veljalo razmisliti 

in se splačalo vložiti nekaj denarja, da bi lahko naredili neki center z nekaj igrišči.  

M: Sedaj ste me že malo prehiteli, saj sem v nadaljevanju imel pripravljeno vprašanje 

na to temo. Ali se reprezentance oz. ekipe odločajo za uporabo vaše infrastrukture? 

I: V zgodovini so ogromno hodili Skandinavci k nam trenirat atletiko, saj je pri nas bilo maja 

že toplo in so se tu pripravljali na sezono. To je potem nekako zamrlo. Mislim, da nas je 

nekako prehitela Istra, ki ima ogromno teh ponudb, a bi se tu dalo še kaj narediti. Problem so 

kapacitete. Ti  ljudje ne potrebujejo hotela. Dovolj jim je hostel ali dijaški dom. Radi bi 

nadgradili še kajak center, kjer bi se dalo še marsikaj narediti. Morda kašen hotel oz. 

prenočitveni objekt  malo nižjega cenovnega razreda. Tukaj je še velik potencial. Tudi v 

okviru padalstva se precej gradi in opremlja apartmaje, ker je za to veliko povpraševanje. Ta 

del bi lahko še vedno označil kot precej neizkoriščen. Tukaj je Vogeršček, kjer bi lahko tudi 

naredili nekaj za športe na mirnih vodah, ampak očitno ni poguma oz. interesa. 

M: Morda še kakšno vprašanje o dogodku kajaka in kanuja. Je poskrbel za kakšen 

dodaten prihod turistov ali so bili tu samo športniki? 

I: Ne, pridejo tudi gledalci. Sam sem tudi šel nekajkrat pogledat te stvari. Vedno pridejo z 



 

 

ekipo tudi starši, trenerji in spremljevalci. To kar nekaj nanese in posledično popolni vse 

hotele v okolici. Eni so spali celo v Brdih. Mislim, da bi lahko bilo takih dogodkov še več. 

Kajakaši bi lahko tukaj trenirali tudi pozimi. M: Kako je potem s temi gosti? So tukaj samo 

v času tekmovanja ali se odločijo tudi kaj podaljšati? 

I: Ekipe, športniki navadno pridejo malo prej, ker imajo še treninge. Povprečje b je en teden, 

čeprav tekmovanje traja dva ali tri dni. Ja, to so dobri gostje. 

M: Se dogaja, da se ti turisti še kdaj vrnejo? 

I: Mislim, da je veliko takih, ki imajo tukaj dobre izkušnje in se zato radi vračajo. 

M: Morda veste, koliko denarja so tako domači kot tuji turisti porabili v času dogodka 

povprečno? 

I: Mislim, da so porabili okrog 40–50 evrov na dan. Večina jih spi tudi v kapacitetah, ki so 

bolj poceni in ne v hotelih. Seveda igralniški gostje porabijo več, okrog 100 evrov in več. 

M: Je turistična zveza pomagala pri izvedbi tega dogodka in kako 

I: Pri takih dogodkih si vedno pomagamo predvsem z reklamo, ki jo delamo čez celo leto tako 

v tiskanih medijih kot na internetu. Tudi fizično se pomaga, če je potreba. TIC je stalno odprt 

za te goste, ki pridejo na športne dogodke in tudi kakšne izlete jim organiziramo.  

M: Na teh dogodkih je potem veliko prostovoljcev? 

I: Večina je pravzaprav prostovoljcev, ja.  

M: So ti prostovoljci večinoma domačini ali so tudi tujci? 

I: Odvisno je, navadno so to domačini. Če so večja tekmovanja, pridejo tudi od drugje, 

predvsem Italijani.  

M: So, ko se odvija kakšen športni dogodek imate, kot TIC oz. TZ Nova Gorica, 

organizirane kakšne aktivnosti za goste in obiskovalce? 

I: Ja, navadno organiziramo kakšne izlete. Najamemo vodiče za ogled mesta. Vsi ti vodiči 

imajo licence. Večkrat jih peljemo na Kostanjevico, Sveto goro ali po Soški dolini. Na voljo 

imajo  izposojo koles.  

M: Od športnih zvrsti je torej predvsem kolesarjenje? 

I: V bistvu ja, kolesarjenje. 

M: Katera prireditev je v zadnjih letih v Novi Gorici privabila največ turistov? 

I: Navadno so ta atletska in kajakaška športna tekmovanja. Atletika je malo upadla in ni več 

mednarodnih tekmovanj. Mislim, da največ ljudi je privabil Giro d'Italia. Zelo veliko ljudi je 

bilo takrat ob progi, tako Slovencev kot Italijanov. Žal nam manjka več takšnih velikih, 

zvenečih športnih dogodkov. Potrebujemo predvsem prireditve, s katerimi bi privabili tuje 

goste. Za domače imamo dovolj.  



 

 

M: Morda veste število turistov, ki so prišli na dogodek v Solkan? 

I: Če štejemo vse skupaj s športniki, jih je bilo zagotovo vsaj 1.000. Tujih turistov je bi bilo 

nekaj manj, morda okrog 500.  

M: Hvala za pogovor. 

  



 

 

Priloga 3: Transkript Organizacijski komite Planica  

 

Legenda: M-Miha, I- Intervjuvanec 

 

M: Najprej lep pozdrav in zahvala za sprejem. 

I: Lep pozdrav in v veselje mi je, da ti lahko pomagam. 

M: Katere športne dogodke ste že gostili? 

I: Planica je vsakoletni organizator finala svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki je na 

sporedu konec marca. Januarja 2016 smo tudi prvič organizirali svetovni pokal v teku na 

smučeh. Vsako leto organiziramo tudi celinski pokal v smučarskih skokih in nordijski 

kombinaciji ter teku na smučeh.  

M: Je športni dogodek smučarskih poletov oz. skokov v Planici poskrbel za dodaten 

prihod turistov? 

I: Zagotovo je. Kar veliko število ljudi, tako tujih kot domačih, se odloči za ogled našega 

športnega dogodka. 

M: Kaj menite, je več domačih ali tujih gledalcev? 

I: Menim, da je večji del gledalcev domačinov, torej Slovencev.  

M: Se vam dogaja, da se tuji turisti večkrat vrnejo na vaše športne dogodke?  

I: Žal, nimamo teh podatkov, tako da na to vprašanje ne morem odgovoriti. 

M: Ali imate podatek, koliko so turisti porabili na vašem športnem dogodku? 

I: Če pogledamo letošnje tekmovanje v poletih so Slovenci v povprečju porabili 23,33 € za 

pijačo, 18,19 € za hrano, 34,92 € za vstopnico, 19,47 € za prevoz, 15,15 € za navijaške 

rekvizite in 17,62 € za spominek. Tujci so v povprečju porabili več kot domačini. Pri tujcih pa 

so številke sledeče. 40,68 € so porabili za pijačo, za hrano je šlo 29,9 3€, za vstopnico so v 

povprečju dali 47,22 €, 43,70 € jih je stal prevoz, 24,30 € so porabili za navijaške rekvizite, 

medtem ko so za spominke porabili 35,36 €. 

M: Ali dogodek sami oglašujete v tujini in s tem privabljate tuje goste? Če ja, kako? 

I: Del oglaševanja v tujini za nas opravi podjetje Kompas d. d. v svojih poslovalnicah po 

svetu. Kompas je naš uradni prodajalec vstopnic. Dodatnega oglaševanja v tujini ne 

realiziramo. Tu ključno vlogo odigrajo predvsem družbena omrežja, na katerih smo zelo 

aktivni. 

M: Se zgodi, da zaradi dobre sezone nekega športnika potem to vpliva na povečan 

prihod njegovih sodržavljanov? 



 

 

I: Da, to se velikokrat dogaja. Tako je bilo letos recimo veliko več avstrijskih obiskovalcev 

zaradi uspeha avstrijskih tekmovalcev. 

M: Ali turistom ponujate ali priporočate hotele po vaši izbiri oz. se nas vas kot 

organizator obračajo s tem namenom? 

I: Ne, saj smo kot organizatorji dolžni poskrbeti za sodelujoče na prireditvi. Ostali obiskovalci 

se obračajo na Turizem Kranjska Gora. 

M: Se morda tuje reprezentance oz. tuji športniki obračajo na vas, da jim pomagate pri 

treningih s svojo infrastrukturo? 

I: Tega podatka vam žal ne morem podati, ker nismo mi upravitelj in posledično zato tega ne 

vem. 

M:Katera vaša prireditev je v zadnjih letih privabila največ obiskovalcev?  

I: Največ obiskovalcev doslej je bilo v finalu leta 2016, in sicer 110.000, kjer so seveda 

prevladovali domači obiskovalci tudi zaradi izvrstne sezone Petra Prevca. Sledili so 

obiskovalci iz Avstrije in Nemčije. 

M: Imate morda podatke, koliko časa se vaši obiskovalci dogodka zadržijo v Sloveniji? 

I: Žal, tega podatka nimam ter vam na to vprašanje ne morem odgovoriti. 

M: Najlepša hvala za odgovore in lep pozdrav. 

I: Z veseljem sem pomagala, nasvidenje.  

  



 

 

Priloga 4: Transkript Turistično informacijskega centra Kranjska Gora 

 

Legenda: M-Miha, I- Intervjuvanec 

M: Pozdravljeni! 

I: Pozdravljen! 

M: Prvo vprašanje, ki bi vam ga rad postavil je, katere večje športne dogodke ste že 

gostili? 

I: V Kranjski Gori se vsako leto zvrsti mnogo večjih športnih dogodkov. Če jih nekaj 

naštejem, bi začel kar pri Planiških poletih, pokal Vitranc, svetovna, evropska in državna 

prvenstva v smučanju, Zlato lisica, ki je bila prestavljena iz Maribora, v smučanju invalidov 

in še veliko podobnih dogodkov, ki se odvijajo v zimskem času. V poletnem času pa na 

primer Juriš na Vršič, tek na Vršič, juriš na Dovško Babo, Red Bull Goni Pony, duatlon 

Kranjska Gora, gorski maraton treh dolin, Red Bull 400 in še in še. V športne dogodke 

štejemo tudi letošnji Oviratlon v Planici. V zadnjih nekaj letih Kranjska Gora organizirala 

oziroma sodelovala pri organizaciji dogodkov, ki so vključevali tudi gorsko-kolesarsko 

področje. Ti dogodki so IXS European downhill Cup, Unior Downhill Cup, Trans Julius in 

Alpe Adria Bike Festival, ...  

M: Torej lahko rečemo, da športni dogodek kot so Poleti v Planici poskrbijo za dodaten 

prihod turistov? S tem imam v mislih tako domače kot tuje turiste? 

I: Poleti v Planici zagotovo poskrbijo za velik delež turistov v obdobju tekmovanja. Med 

njimi je tudi ogromno ali večina tujih turistov. Je nekaj faktorjev, ki vplivajo na prihode 

turistov, torej odvisno od leta, vremena, uspešnosti favoritov … 

M: Če bi morali oceniti, ali je pretežni del gledalcev domačinov ali tujih turistov? 

I: V sezoni 2015 / 2016, ko smo bili priča uspehom slovenskih letalcev, je bil viden porast 

domačih turistov, ki so prišli spodbujat slovenske orle. V sezoni 2016 / 2017 (marec 2017), po 

neuspešni sezoni letalcev, pa se je delež domačih gledalcev rahlo spustil. Torej odvisno od 

leta.  

M: Iz katerih držav se navadno turisti odločajo za ogled Poletov v Planici v živo? 

I: Največ je običajno gledalcev iz smučarsko skakalnih držav, torej Poljska, Nemčija in 

Avstrija. Podatki so pridobljeni s strani info centra, tako da se lahko podatki z drugimi viri 

razlikujejo. 

 



 

 

M: Je v času športnega dogodka (poleti v Planici) to mesec, ki beleži v vašem kraju 

najvišjo obiskanost ter ali morda veste kakšne so zasedenosti hotelov in drugih 

nastanitvenih objektov v času dogodka v vašem kraju? 

I: Zasedenost je blizu 100 % v vseh kapacitetah v destinaciji Kranjska Gora. Prav za čas 

Poletov v Planici Kranjska Gora beleži eno izmed višjih % zasedenosti. Približa se ji tudi v 

času zimskih počitnic, adventa in poletnih počitnic – predvsem v avgustu.  

M: Se dogaja, da se vam tuji turisti večkrat vrnejo na vaše športne dogodke? 

I: Običajno se turisti vračajo na športne dogodke že z razloga, ker navijajo za svoje favorite. 

Nekaj tujih turistov se je celo pobratilo oziroma so s Slovenci ustanovili klub prijateljev 

Planice in se redno vračajo vsako leto k istim turističnim ponudnikom nastanitev.  

M: Imate morda podatek, koliko porabijo domači in tuji turisti na vašem športnem 

dogodku? 

I: Žal, tega podatka nimamo, lahko pa se obrnete na NC Planica ali OK Planica, kjer bodo 

verjetno vedeli več o temu, saj so oni glavni organizatorji.  

M: Se za oglaševanja dogodka v tujini odločate sami in kako ga oglašujete?  

I: Polete v Planici oglašuje večino OK Planica, Turizem Kranjska Gora je suport za njihove 

oglaševalske akcije. 

M: Se zgodi, da zaradi dobre sezone nekega športnika potem to vpliva na povečan 

prihod njegovih sodržavljanov? Je dobra sezona Noriakia Kasaia pomenila recimo 

povečan prihod turistov iz Japonske. 

I: Seveda. Dobra sezona Petra Prevca in ostalih orlov je vplivala na obisk domačih gledalcev 

in navijačev. 

M: Ali v času športnega dogodka Poleti v Planici gostom ponujate kakšne druge 

aktivnosti v sklopu dogodka? Če ja, katere? 

I: Turizem Kranjska Gora organizira Open Air Planica, ki se dogaja v Kranjski Gori. To je 

največji dogodek oz. aktivnost v sklopu dogodka Poletov v Planici. Drugače se v kraju 

zvrstijo v sklopu planiškega tedna mnogo ostalih koncertov in spremljevalnih dogodkov. Prav 

tako OK Planica organizira koncerte po samih tekmah na prizorišču v Planici.  

M: Morda turistom ponujate ali priporočate hotele po vasi izbiri oz. se nas vas kot 

organizator dogodka obračajo s tem namenom?  

I: Mi nismo organizator dogodka, organizator je OK Planica. Se pa na nas kot na Zavod za 

turizem oziroma informacijski center obračajo z apeli za pomoč pri iskanju namestitev, kar 

tudi počnemo.  

 



 

 

M: Katere so za vaše goste najbolj zanimive aktivnosti v vašem kraju? Zanima za 

celotno leto, ne le zimsko sezono. 

I: Tekom celega leta so v Kranjski Gori najbolj zanimive aktivnosti kolesarjenje tako gorsko 

kot downhill in cestno, pohodništvo in seveda smučanje ter tek na smučeh. 

M: Se morda ekipe oz. reprezentance odločajo za uporabo vaše športne infrastrukture? 

Če se, kako pogosto? Ne sprašujem samo v smislu skokov, ampak v vseh zvrsteh športa.  

I: Ja, seveda se. Vedno več reprezentanc prepoznava Kranjsko Goro kot destinacijo za 

priprave športnikov. Reprezentancam je na voljo večnamenska dvorana Vitranc, nekaj igrišč 

za nogomet, košarko in tenis. Pomembno je poudariti, da so to prepoznali tudi nekateri hoteli 

v destinaciji, ki so nekaj svojih sob in ponudbe prilagodili prav športnikom. V zimskem času 

na kranjskogorskem smučišču trenira veliko smučarjev svetovnega kova.  

M:Koliko nočitev letno v vašem kraju ustvarijo tuji turisti?  

I: Skupno je bilo v letu 2016 v Krajnski Gori ustvarjeni 530.312 nočitev. Od tega je bilo 

domačih precej manj in sicer 183.134, medtem ko so za ostalih 347.178 nočitev poskrbeli 

tujci. V marcu, ko je potekalo tekmovanje skokov v Planici, je bilo ustvarjenih 38.395 

nočitev.  

M: Hvala za pomoč. 

  



 

 

Priloga 5: Transkript prostovoljec na Eurobasketu 2013 

 

Legenda: M-Miha, I- Intervjuvanec 

M: Pozdravljen Dejan. 

I: Živijo, Miha. 

M: Prvo vprašanje malo za uvod se glasi, ali si deloval na kakšnem večjem 

mednarodnem športnem dogodku ali le v Slovenji na Eurobasketu 2013? 

I: To je edino večje mednarodno športno tekmovanje, na katerem sem deloval. 

M: Kako to, da si se sploh v prvem planu odločil za prostovoljstvo? 

I: Odločil sem se zato, ker sem takrat še igral košarko in je bila takrat del mojega življenja. 

Ko sem videl, da bo leta 2013 pri nas Eurobasket, sem se že sam hitro angažiral ter začel 

iskati informacije, kako se lahko vključim. Potem so na Košarkarski zvezi Slovenije dali 

razpis za prostovoljce in sem se prijavil.  

M: Deloval si v Kopru in Ljubljani? 

I: V prvem delu sem deloval v Kopru ja, potem ko so se tekme prevesile v izločilne boje in s 

tem v Ljubljano v Areno Stožice, sem tudi sam deloval tu. 

M: OK, prosil bi te, da se sedaj osredotočiva le na dogajanje v Kopru. Si imel kot 

prostovoljec kakšne bonitete? 

I: Kakšnih specialnih bonitet nisem imel. Meni je bil cilj, da sem zraven in da vidim čim več 

tekem, kar mi je posledično tudi uspelo. Največja boniteta je bila, da mi ni bilo potrebno 

plačevati vstopnic za ogled tekem. 

M: Nastanitve ste imeli priskrbljene? 

I: Ne, to nismo imeli nič priskrbljeno. Vse si moral sam, v lastni režiji. Od tebe je bilo 

odvisno ali se voziš ali si poiščeš nastanitev. Sam sem dvakrat prespal pri prijateljici, sicer pa 

sem se vozil iz Nove Gorice.  

M: Potem koliko denarja si ti približno dnevno porabil v Kopru zaradi Eurobasketa? 

I: Ko sem bil v Kopru nisem potreboval ničesar plačevati, saj sta bili hrana in pijača 

priskrbljena. Edini strošek, ki je torej nastal, je bil strošek za gorivo. Recimo približno 20 € 

dnevno. 

M: Prostovoljci so bili le Slovenci ali so bili tudi ljudje iz drugih držav?  

I: Bili so tudi iz drugih držav, večina jih je bila iz Grčije, Italije in Finske, saj so njihove 

reprezentance igrale koprski skupini. Predvsem mi je zanimivo, da so se odločili priti v 

Koper, saj jim Košarkarska zveza Slovenije ni krila nobenih stroškov, tako da so si morali 



 

 

sami plačati in prevoz in nastanitev. Večinoma so bili sicer nastanjeni v hostlih. 

M: Koliko prostovoljcev vas je bilo v Kopru? 

I: Po mojih ocenah jih je bilo okrog 100. 

M: Morda veš, če so organizatorji v Kopru ponujali kakšne aktivnosti poleg ogleda 

tekem? 

I: Ja, v Kopru so imeli gledalci možnost druženja v kar dveh navijaških središčih tekom 

prvenstva. Poleg tega sem po Kopru videl kar nekaj plakatov, ki so ponujali vodene izlete.  

M: Kaj pa obiskanost tekem v Kopru? So bile tekme v večini polne ali prazne? 

I: Odvisno, kdo je igral. Ko je igrala Italija, je bilo polno, predvsem zaradi bližine države. 

Finci so tudi pridno poskrbeli, da so bile njihove tekme dobro obiskane, saj jih je veliko prišlo 

v Koper. Za ostale tekme pa ni bilo takšnega zanimanja, tako da so bile na pol prazne, čeprav 

so v skupini bile dobre reprezentance – Finska, Italija, Turčija, Grčija, Švedska in Rusija. 

M: Hvala za pomoč, Dejan.  

I: Ni problema, Miha.  

  

  



 

 

Priloga 6: Kodiranje Kajak klub Soške Elektrarne 

 

M: Pozdravljeni! 
I: Pozdravljen! 

M: Če kar začnemo z 

intervjujem. Najprej me 

zanima, katere večje 

športne dogodke ste gostili 

v zadnjih letih? 
I: Največkrat evropska 

prvenstva za mladince in 

mlajše člane v kajaku in 

kanuju v slalomu, ki je 

trenutno najbolj popularna 

disciplina. Tu je omejeno 

število in pride tam do 

500.600 tekmovalcev. 

Največji dogodek do sedaj 

pa je bilo svetovno 

prvenstvo v spustu 2013. 

Več obiska prinese 

prvenstvo mladinsko in U23, 

zato smo se odločili tudi, da 

organiziramo več teh 

dogodkov.  

M: Je torej dogodek kajak 

in kanu 2016 poskrbel za 

kak večji prihod turistov? 
I: Te mladinske kategorije 

poskrbijo, ker jih pridejo 

gledat starši. V tem letu je 

bilo zaradi kajaka 

ustvarjenih 13.000 realnih 

nočitev. Mislim, da je to lani 

predstavljalo 8 % vseh 

goriških nočitev. 

M: Lahko ocenite, koliko 

nočitev je bilo ustvarjenih 

v času tekmovanja? 
I: Hm, mislim da nekje med 

7.000 in 8.000.  

M: Od kod je bilo največ 

tujih turistov?  
I: Kot turistov je bilo po 

mojem največ Italijanov, ki 

so tukaj blizu in pridejo jih 

gledat  starši. 

M: Kaj pa ostali? Je bila še 

kakšna večja skupina ljudi 
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od kje drugje? 
I: Hja, recimo Belgijci, ki so 

imeli v tej kategoriji 

svetovnega prvaka so lani 

pripeljali dva avtobusa, kar 

je v kajaku zelo veliko.  

M: Gledalcev na tekmah je 

bilo veliko? 
I: Gledalci so bili bolj kot ne 

tisti, ki so vpeti v to. Čez 

celo prvenstvo se jih je 

zvrstilo recimo 9.000. 

Približno 1.500  2.000 na 

dan. Je odvisno, katero 

kategorijo imaš. Ugotovili 

smo, da za turizem je s temi 

mladci najboljše. 

M: Se dogaja, da se kakšni 

vaši gledalci vračajo na 

vaše športne dogodke? 
I: Ja, zelo dosti. Njim je 

magnet reka Soča. Letos 

imamo veliko večji porast 

turizma, kakor da vozimo 

rafte in to. To ni samo naša 

zasluga, je porast turizma na 

splošno. 

M: Mogoče veste, koliko so 

tuji in domači turisti v času 

dogodka porabili? 
I: Mislim, da povprečno med 

70 in 80 evrov na dan. 

Povprečne cena nočitve so 

imeli 35 € na dan in verjetno 

so vsaj še enkrat toliko 

porabili čez dan – kavica, 

hrana ... 

M: Ali dogodek oglašujete 

tudi v tujini? 
I: Dogodek, v kolikor je 

enkrat na mednarodnem 

kajakaškem tekmovanju, je 

to dovolj in se oglašuje sam. 

Sami ne oglašujemo v tujini, 

ker nima smisla.  

M: Se zgodi, da zaradi 

neke dobre sezone 

športnika se posledično 

poveča prihod turistov iz 

njegove države na športni 
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- VRAČANJE 

TURISTOV 

 

 

 

 

 

 

 

- PORABA 

TURISTOV  

 

 

 

 

 

 

 

- OGLAŠEVANJE V 

TUJINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Belgijci  

 

 

 

 

 

- Recimo 9.000 

- Približno 1.500 – 

2.000 na dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ja zelo dosti 

- Magnet Soča 

 

 

 

 

 

 

 

- Povprečno 70-80€ na 

dan 

- Povprečna cena 

nočitve 35€ 

 

 

 

 

- Dogodek, v kolikor je 

enkrat na 

mednarodnem 

tekmovanju, je 

dovolj. 

- Sami ne, ker nima 

smisla. 

 

 

 

 



 

 

dogodek? 
I: Mislim, da ne. Ne bo 

mogel reči, da je direktno 

povezano. Mogoče vpliva, 

če imaš domače evropsko ali 

svetovno in imaš dva velika 

favorita za zmago, drugače 

pa res dvomim.  

M: Ekipa ali reprezentance 

se kaj odločajo za uporabo 

vaše športne 

infrastrukture?  
I: Ja, saj smo nacionalni 

center za kajak in kanu na 

divjih vodah. 

M: Kaj pa to pomeni? 
I: Da je v bistvu to baza ,kjer 

trenirajo vse mlajše ekipe in 

1/3 treningov naredi 

reprezentanca. 

M: Slovenska 

reprezentanca ali tuje? 
I: Ja, delamo s Slovenci, 

Iranci, Turki, Italijani in 

Madžari. Pri temu športu je 

zelo odvisno od plana 

evropskega prvenstva ter 

tipa proge. Če je tvoja proga 

podobna, potem je več 

zanimanja. Sedaj imamo leta 

2020 evropsko v dveh 

disciplinah in bomo imeli 

okrog 700.800 akreditaciji. 

Že drugo leto bo veliko več 

povpraševanja, leta 2019 in 

2020 pa smo že polni.  

M: Poleg ogleda tekem 

obiskovalcev oz. 

tekmovalcev ponujate tudi 

kakšne druge aktivnosti?  
I: Ne. To se je včasih delalo, 

ampak sedaj ni ne fonda ne 

ljudi. Postavimo igrala za 

otroke in en majhen 

bazenček na streho stavbe 

ampak in to je tudi vse. 

Bistveno manj kot bi lahko, 

ker imamo zelo omejena 

sredstva in potem se ti sam 

odločiš, koliko boš investiral 

 

- VPLIV 

ŠPORTNIKOV 
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INFRASTRUKTURE 
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- ORGANIZIRANE 

AKTIVNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mislim, da ne. 

- Mogoče vpliva, če 

imaš domače 

evropsko ali svetovno 

prvenstvo.  

 

 

 

 

- Ja, saj smo nacionalni 

center za kajak in 

kanu na divjih vodah. 

 

 

  

- Baza, kjer trenirajo 

mlajše ekipe in 1/3 

treningov, naredi 

reprezentanca 

 

 

 

- Slovenci 

- Iranci 

- Turki 

- Italijani 

- Madžari 

- Že drugo leto bo 

veliko več 

povpraševanja, leta 

2019 in 2020 pa smo 

že polni.  

 

 

 

 

 

 

 

- Ne. 

- To se je včasih 

delalo, ampak sedaj 

ni ne fonda ne ljudi. 

- Igrala za otroke in en 

majhen bazenček. 

- Bistveno manj kot bi 

lahko. 



 

 

v otvoritev, koncert. Ekipe, 

tekmovalci seveda zahtevajo 

dobro tekmo, dobre sodnike 

in korekten ''tajming'' ter 

recimo imajo v svojih 

''boxih'' sadje, vodo veš čas 

nas razpolago informacije in 

wi-fi. 

M: Turistom oz. 

tekmovalcev, ki pridejo na 

športni dogodek vi 

priporočate kakšne hotele 

ali se oni obračajo mogoče 

s tem namenom na vas? 
I: Mi njim damo logistično 

pomoč za te stvari. Tiste 

ekipe, ki so tukaj vsaj 

dvakrat na leto tukaj, ki se 

udeležujejo teh naših 

standardnih tekem, trenerji 

in ekipe že sami točno vedo, 

kam se namestiti. Sabotin je 

recimo za drugo leto od 

močnih ekip že rezerviran. 

Točno vedo, kdaj so tekme, 

saj smo mi dali koledar že na 

začetku leta ven in takrat so 

recimo Čehi tudi že za tisto 

obdobje rezervirali Hotel 

Sabotin. Potem navadno 

zmeraj  

zmanjka postelj in tiste 

potem damo povsod, kjer je 

prostor. Enkrat smo bili 

primorani dati ene tudi v 

Postojno. 

M: Imaš morda podatek, 

koliko časa se obiskovalci 

dogodka zadržujejo potem 

v Sloveniji? Je to samo za 

čas športnega dogodka ali 

ostanejo kak dan več oz. 

pridejo kaj prej že? 
I: Ne, saj nekatere ekipe 

pridejo že prej, saj hodijo 

trenirat sem. Zato mi 

strmimo k temu, da bi imeli 

čim bolj proti koncu avgusta 

ali pa že v začetku 

septembra tekme. Potem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IZBIRA 

NASTANITEV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zelo omejena 

sredstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Že sami točno vejo, 

kam se namestiti. 

- Sabotin za drugo leto 

že rezerviran. 

- Navadno zmeraj 

zmanjka postelj. 

- Povsod, kjer je 

prostor. 

- Tudi v Postojno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ne, saj nekatere 

ekipe pridejo že prej, 

saj hodijo trenirat 



 

 

imaš čas, da hodijo trenirat 

ekipe v Solkan celo pomlad. 

Recimo lani polna ruska 

ekipa je bila v hotelu Lipa 

od 1. 8. do 3. 9. 159.000€ je 

bilo čiste realizacije za 

katero vemo, ne vemo pa za 

starše če so mogoče prespali 

kje v njihovih kapacitetah. 

Ne vemo tudi, kakšni so bili 

računi dodatnih gostinskih 

storitev, sem pa recimo videl 

pri Francozih, ki so bili v 

hotelu Sabotin, da so imeli 

na računu 2.000 € samo za 

sokove in kavo. Vseeno smo 

pričakovali, da bomo od tega 

dobili malo več kot 4.000 € 

od 159.000 €.  

 

- NOČITVE 

TURISTOV  

sem. 

- Polna ruska ekipa 

bila v hotelu Lipa od 

1. 8. do 3. 9. 2016. 

 

  



 

 

Priloga 7: Kodiranje Turistična zveza Nova Gorica 

 

M: Pozdravljeni! 
I: Lep pozdrav tudi vam! 

M: Če, kar lepo začnem z 

prvim vprašanjem. Morda 

veste letno število gostov oz. 

turistov, ki letno obišče Novo 

Gorico? 
I: Jaz mislim, da jih je tam 

nekje okrog 30.000. Vprašanje 

pa se poraja, ker gre tu za 

izkrivljeno statistiko zaradi 

Perle in Hit-a. Če bi zraven 

šteli še te goste, bi to bilo 

veliko več. Ampak to so le 

igralniški gostje, ki čas 

preživijo le tam. So specifični 

turisti, ker smo jih že 

mnogokrat poizkušali 

animirat, da bi oni še kaj 

dodali temu kraju, ampak žal 

ne gre. Pridejo sami, brez 

družin in imajo zelo ozko 

usmeritev zanimanja. Nek % 

gostov jih verjetno gre na 

kakšno kosilo v mesto. To je 

to. Ne hodijo v Novo Gorico 

zaradi kakšnih prireditev. To 

niso taki turisti, da bi mestu 

dodali neko dodano vrednosti.  

M: Torej, če v nadaljevanju 

ne vključujemo turistov iz 

Perle. Iz katere države pa 

prihaja največ turistov? 
I: Italija, absolutno. Ne glede 

na Hit jih največ prihaja iz 

Italije. Čeprav v zadnjem času 

opažamo, da prihajajo gosti od 

povsod, iz krajev od koder 

niso nikoli hodili. To so npr. 

Francozi, Avstrijci in Nemci,  

zadnja leta pa tudi dosti 

italijanski Kitajci. Avstrijci 

veliko hodijo zaradi prve 

svetovne vojne, medtem ko 

eni pridejo, ko gredo tukaj 

mimo, Nizozemci recimo. 

Vzhodnjake, Čehe in Slovake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ŠTEVILO GOSTOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MEDNARODNI TURISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Okrog 30.000  

- Ob upoštevanju 

Perle in Hit-a 

bistveno več 

gostov, ampak to so 

igralniški gostje, ki 

čas preživijo le v 

tam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Italija 

- Francozi 

- Avstrijci 

- Nemci 

- Italijanski Kitajci 

- Nizozemci 

- Čehi 

- Slovaki 

- Tranzitna 

destinacija 

 

 

 

 

 



 

 

predvsem zanima padalski 

turizem. Manj je Srbov, 

Hrvatov in prebivalcev iz 

bivše Juge. Nekaj je tudi 

tranzitnih gostov, ki gredo v 

Benetke ali na Kras.. Gorica je 

bolj tranzitna destinacija, ki pa 

bi jo lahko boljše izkoristili.  

M: Razlog za prihod je torej 

pri večini vmesna 

destinacija. Za kaj se pa 

največ turisti obračajo na 

vas? Kaj jih najbolj zanima? 
I: Ta mlajša generacija torej v 

glavnem prihaja k nam 

predvsem zaradi teh športnih 

aktivnosti- kajak, padalstvo in 

to. Ostale generacije prihajajo 

zaradi narave in tudi zato, ker 

radi dobro jedo. Zanima jih, 

kje se nahajajo kakšne dobre 

restavracije, za kakšne 

enodnevne izlete. Nimamo 

neke velike turistične atrakcije 

kot je recimo Postojnska jama, 

ampak za en dan pa pridejo.  

M: Turisti se tu povprečno 

zadržujejo en dan? 
I: Tako je. To je šibka točka, 

ki bi jo radi izboljšali. Vsak si 

želi, da bi gostje ostali čim 

dlje, ampak, žal, ne gre. 

Povprečje je tu ena ali dva dni, 

več se ne zadržijo.  

M: Katere večje dogodke ste 

gostili v zadnjih 10, 15 letih 

v Novi Gorici? 
I: Prej smo imeli več teh 

dogodkov. Zdaj recimo tu 

prednjači kajak, ki ima največ 

tekmovanj na mednarodni 

ravni. Dvakrat Giro d'Italia, ki 

je šel tukaj mimo. To je velika 

prireditev, saj jo gleda 

milijarda ljudi po svetu. 

Takrat so recimo potovali po 

Soški dolini in snemali s 

helikopterjem to lepo 

pokrajino, ki jo je nato videl 

cel svet. Potem je tu še 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ZANIMANJA 

TURISTOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NOČITVE 

TURISTOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MEDNARODNI 

ŠPORTNI 

DOGODKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Športne aktivnosti- 

kajak, padalstvo … 

- Narava. 

- Dobra hrana. 

 

 

 

 

 

 

 

- Povprečje je en ali 

dva dni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nekoč je bilo več 

takih dogodkov. 

- Zdaj prednjači 

kajak, ki ima največ 

tekmovanj na 

mednarodni ravni. 

- Dvakrat Giro 

d'Italia. 

- Atletska 

tekmovanja. 

- Padalska 

tekmovanja. 



 

 

atletika. Nekoč smo imeli več 

teh mednarodnih tekmovanj, v 

tem obdobju pa jih je manj. 

Predvsem gre za to območje 

Alpe-Adria. Tudi padalci so 

imeli nekaj tekmovanj. 

Kakšnih drugih prav posebnih 

ni. Poizkušamo, ampak 

nimamo kapacitet in je težko. 

Tu je še mednarodni 

prvomajski nogometni turnir, 

ki je sicer stacioniran v Stari 

Gorici, ampak se igra tudi pri 

nas. Pridejo tudi Brazilci. 

Pomembne so še mednarodne 

nogometne tekme, ki jih igra 

Gorica. Včasih smo se 

pogovarjali o tem, da bi 

organizirali kakšen velik 

mednarodni maraton med 

dvema mestoma, ampak zato 

je treba veliko organizacije in 

denarja. Imamo tekmovanja 

psov. Imeli smo že nekaj 

mednarodnih tekem. Ti  

ljubitelji psov so relativno 

zelo bogati. To bi bila lahko 

tako tržna niša. Za priprave pa 

je tako. Za Lokve smo dosti 

časa razmišljali, da bi postale 

podobno kot Rogla, Kranjska 

Gora … O tej ideji bi veljalo 

razmisliti in se splačalo vložiti 

nekaj denarja, da bi lahko 

naredili takšen center z nekaj 

igrišči.  

M: Ali se reprezentance oz. 

ekipe odločajo za uporabo 

vaše infrastrukture. 
I: V zgodovini so ogromno 

hodili Skandinavci k nam 

trenirat atletiko, saj je pri nas 

bilo maja že toplo in so se tu 

pripravljali na sezono. To je 

potem nekako zamrlo. Nekako 

nas je prehitela Istra, ki ima 

ogromno teh ponudb. Problem 

so kapacitete, ker ti ljudje ne 

rabijo hotela, temveč morda 

hostel ali dijaški dom. Radi bi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mednarodni 

prvomajski 

nogometni turnir. 

- Mednarodne 

nogometne tekme, 

ki jih igra Gorica. 

- Mednarodno 

tekmovanje psov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

nadgradili naš kajak center, 

kjer bi se dalo še marsikaj 

narediti. Morda kašen hotel 

oz. kak prenočitveni objekt, 

tak malo nižjega cenovnega 

razreda. Tukaj je velik 

potencial. Padalstvo se precej 

razvija  in opremlja in 

povpraševanje je veliko. Ta 

del je še vedno precej 

neizkoriščen. Imamo pa še 

Vogeršček, kjer bi lahko tudi 

naredili nekaj za športe na 

mirnih vodah, ampak očitno ni 

poguma oz. interesa. 

M: Je kajak in kanu 

poskrbel za kakšen dodaten 

prihod turistov, ali so bili tu 

samo športniki? 
I: Ne, pridejo tudi gledalci. 

Sam sem šel pogledat te stvari 

in vedno pride z ekipo, če ne 

drugega starši, trenerji in 

spremljevalci. To kar nekaj 

nanese in posledično popolni 

vse hotele v okolici. Eni so 

spali celo v Brdih. Tudi 

pozimi tukaj trenirali kajakaši.  

M: Kako je s temi gosti? So 

tukaj samo v času 

tekmovanja ali se odločijo 

tudi kaj podaljšati? 
I: Ekipe, športniki navadno 

pridejo malo prej, ker imajo še 

treninge. Tako povprečje bi 

lahko rekli, da je en teden, 

čeprav tekmovanje traja dva 

ali tri dni. To so dobri gostje. 

M: Ali se isti turisti kdaj 

vrnejo? se tej turisti še kdaj 

vrnejo? 
I: Mislim, da je veliko takih, 

ki so doživeli lepe dobre 

izkušnje in se zato radi 

vračajo. 

M: Morda veste, koliko 

denarja so domači oz. tuji 

turisti v času dogodka 

povprečno porabili? 
I: Menim, da približno 40–50 
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- VRSTA TURISTOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ČAS BIVANJA  

 

 

 

 

 

 

- VRAČANJE 

TURISTOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

- V zgodovini so 

ogromno hodili 

Skandinavci. 

- Velik potencial. 

- Precej neizkoriščen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Starši. 

- Trenerji. 

- Spremljevalci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- V povprečju en 

teden. 

 

 

 

 

 

- Dobre izkušnje in 

se zato radi vračajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

evrov na dan, mnogo jih 

prespi tudi v kapacitetah, ki so 

bolj poceni in ne v hotelih. 

Seveda igralniški gostje 

potrošijo več, okrog 100 € in 

več. 

M: Ali je turistična zveza 

pomagala pri izvedbi tega 

dogodka? Kako?  
I: Mi vedno pomagamo pri 

takih dogodkih, ki so. 

Predvsem z reklamo, ki jo 

delamo čez celo leto. Tako v 

tiskanih medijih kot na 

internetu. Pa tudi fizično se 

pomaga, če je potreba. TIC je 

stalno odprt za te goste, ki 

pridejo na športne dogodke, pa 

tudi kašne izlete se jim 

organizira.  

M: Na te dogodkih pride 

veliko prostovoljcev? 
I: Večina je prostovoljcev.  

M: So ti prostovoljci 

večinoma domačini ali tudi 

tujci? 

I: Navadno so to domačini. Za 

velika tekmovanja pridejo tudi 

od drugje, predvsem Italijani.  

M: Ko se odvija kakšen 

športni dogodek, imate kot 

TIC oz. TZ Nova Gorica 

organizirane kake aktivnosti 

za goste oz. obiskovalci? 
I: Ja, navadno organiziramo 

kakšne izlete. Najamemo 

vodiče za ogled mesta, ki 

imajo licence. Večkrat jih 

peljemo v Kostanjevico, na 

Sveto goro sli po Soški dolini. 

Imajo na voljo izposojo koles, 

če si želijo. Mogoče naredimo 

premalo in bi jim lahko 

ponudili več.  

M: Od športnih zvrsti imate 

torej predvsem 

kolesarjenje? 
I: Ja, kolesarjenje. 

M: Katera prireditev je v 

zadnjih letih v Novi Gorici  

- PORABA 

TURISTOV V ČASU 

DOGODKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

- POMOČ PRI 

IZVEDBI 

DOGODKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ORGANIZIRANE 

AKTIVNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 40–50 €dnevno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vedno pomagajo. 

- Z reklamo, tako v 

tiskanih medijih kot 

na internetu. 

- Fizična pomoč. 

- Organizacija 

izletov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organiziramo 

kakšne izlete. 

- Predvsem 

Kostanjevica, Sveta 

gora ter po Soški 

dolini. 

- Izposoja koles. 

- Premalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

privabila največ turistov? 
I: Običajno so to atletska in 

kajakaška športna tekmovanja. 

Atletika malo upada in ni več 

mednarodnih tekmovanj. 

Največ ljudi je privabil Giro 

d'Italia. Manjka nam več takih 

velikih, zvenečih športnih 

dogodkov. Potrebujemo 

predvsem prireditve, s 

katerimi bi privabili tuje goste. 

Za domače imamo dovolj.  

M: Morda veste število 

turistov, ki je prišlo na 

dogodek v Solkan? 
I: Če štejemo vse skupaj z 

športniki, jih je zagotovo bilo 

1.000, tujih turistov pa nekaj 

manj, recimo okrog 500.  

 

 

 

 

 

 

 

- MAGNET ZA 

TURISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ŠTEVILO 

TURISTOV  

 

- Atletska in 

kajakaška 

tekmovanja. 

- Največ ljudi je 

privabil Giro 

d'Italia. 

- Žal, manjka več 

takih zvenečih 

športnih dogodkov. 

 

 

 

 

 

- Skupaj z športniki 

vsaj 1.000. 

- Tujih turistov okrog 

500. 

 

  



 

 

Priloga 8: Kodiranje Organizacijski komite Planica 

 

M: Lepo pozdravljeni in 

zahvala za sprejem. 
I: Lep pozdrav, v veselje mi 

je, da ti lahko pomagam. 

M: Katere športne dogodke 

ste že gostili? 
I: OK Planica je vsakoletni 

organizator finala svetovnega 

pokala v smučarskih skokih, 

ki je na sporedu vsako leto 

konec marca. Januarja 2016 

smo prvič organizirali tudi 

svetovni pokal v teku na 

smučeh. Vsako leto 

organiziramo tudi celinski 

pokal v smučarskih skokih in 

nordijski kombinaciji ter teku 

na smučeh.  

M: Je športni dogodek 

smučarskih poletov oz. 

skokov v Planici poskrbel 

za dodaten prihod turistov? 
I: Zagotovo je. Kar veliko 

število ljudi, tujih in domačih 

se odloči za ogled našega 

športnega dogodka. 

M: Kaj menite, je več 

domačih ali tujih 

gledalcev? 
I: Menim, da je večji del 

gledalcev domačinov, torej 

Slovencev.  

M: Se morda dogaja, da se 

vam tuji turisti vračajo na 

vaše športne dogodke?  
I: Žal, nimamo teh podatkov, 

tako da na to vprašanje ne 

morem odgovoriti. 

M: Imate podatek, koliko 

so tuji in domači turisti 

porabili na vašem 

športnem dogodku? 
I: Če pogledamo letošnje 

leto, so za letošnje 

tekmovanje v poletih 

Slovenci v povprečju porabili 

23,33 € za pijačo, 18,19 € za 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MEDNARODNI 

ŠPORTNI 

DOGODKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PRIHOD 

TURISTOV 

 

 

 

- STRUKTURA 

GLEDALCE 

 

 

- VRAČANJE 

TURISTOV 

 

 

 

 

 

 

- PORABA 

TURISTOV  

 

 

 

 

 

 

 

- Finale svetovnega 

pokala v smučarskih 

skokih. 

- Svetovni pokal v teku 

na smučeh. 

- Celinski pokal v 

smučarskih skokih, 

nordijski kombinaciji 

in teku na smučeh. 

 

 

 

 

 

 

- Zagotovo je. 

- Več tujih kot 

domačih. 

 

 

 

- Večji del gledalcev 

domačinov. 

 

 

 

- Žal, nimamo teh 

podatkov. 

 

 

 

 

- Domačini v 

povprečju porabili 

23,33 € za pijačo, 

18,19 € za hrano, 

34,92 € za vstopnico, 



 

 

hrano, 34,92 € za vstopnico, 

19,47 € za prevoz, 15,15 € za 

navijaške rekvizite in 17,62 € 

za spominke. Tujci so v 

povprečju porabili več kot 

domačini. Pri tujcih so 

porabili 40,68 € za pijačo, za 

hrano je 29,93 €, za 

vstopnico so v povprečju 

plačali 47,22 €, 43,70 € jih je 

stal prevoz, 24,30 € so 

porabili za navijaške 

rekvizite, medtem ko so za 

spominke porabili 35,36 €. 

M: Ali dogodek sami 

oglašujete v tujini in s tem 

privabljate tuje goste? Če 

ja, kako? 
I: Del oglaševanja v tujini za 

nas opravi podjetje Kompas 

d. d. v svojih poslovalnicah 

po svetu. Kompas je namreč 

naš uradni prodajalec 

vstopnic. Dodatnega 

oglaševanja v tujini ne 

realiziramo. Tu ključno 

vlogo odigrajo predvsem 

družbena omrežja, na katerih 

smo zelo aktivni. 

M: Se zgodi, da zaradi 

dobre sezone nekega 

športnika potem to vpliva 

na povečan prihod njegovih 

sodržavljanov? 
I: Da, to se velikokrat dogaja. 

Tako je bilo letos recimo 

veliko več avstrijskih 

obiskovalcev zaradi uspeha 

njihovih tekmovalcev. 

M: Ali turistom ponujate 

ali priporočate hotele po 

vaši izbiri oz. se nas vas kot 

organizator obračajo s tem 

namenom? 

I: Ne, saj smo kot 

organizatorji dolžni poskrbeti 

le za sodelujoče na prireditvi. 

Ostali obiskovalci se 

obračajo na Turizem 

Kranjska Gora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- OGLAŠEVANJE 

NA TUJEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VPLIV 

ŠPORTNIKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IZBIRA 

NASTANITEV  

 

19,47 € za prevoz, 

15,15 € za navijaške 

rekvizite ter 17,62 € 

za spominke.  

- Tujci so porabili več 

kot domačini. 

- 40,68 € za pijačo, za 

hrano 29,93 €, za 

vstopnico so v 

povprečju dali 47,22 

€, 43,70 € jih je stal 

prevoz, 24,30 € so 

porabili za navijaške 

rekvizite, medtem ko 

so za spominke 

porabili 35,36 €. 

 

 

- V tujini za nas opravi 

podjetje Kompas d. d. 

v svojih 

poslovalnicah po 

svetu. 

- Dodatnega 

oglaševanja v tujini 

ne realiziramo. 

- Ključno vlogo 

odigrajo predvsem 

družbena omrežja. 

 

 

- To se velikokrat 

dogaja. 

- Letos je bilo veliko 

več avstrijskih 

obiskovalcev zaradi 

uspeha avstrijskih 

tekmovalcev. 

 

 

- Ne, saj smo kot 

organizator dolžni 

poskrbeti le za 

sodelujoče na 

prireditvi. 



 

 

M: Se morda tuje 

reprezentance oz. tuji 

športniki obračajo na vas, 

da jim pomagate pri 

treningih s svojo 

infrastrukturo? 
I: Tega podatka vam, žal, ne 

morem podati, ker nismo mi 

upravitelj in posledično ne 

vem. 

M: Katera vaša prireditev 

je v zadnjih letih privabila 

največ obiskovalcev?  
I: Največ obiskovalcev doslej 

je bilo v finalu leta 2016, in 

sicer 110.000. Prevladovali 

so domači obiskovalci, tudi 

zaradi izvrstne sezone Petra 

Prevca. Sledili so obiskovalci 

iz Avstrije in Nemčije. 

M: Imate morda podatke, 

koliko časa se vaši 

obiskovalci dogodka 

zadržijo v Sloveniji? 
I: Žal, tega podatka nimam in 

vam na to vprašanje ne 

morem odgovoriti. 

M: Še enkrat hvala za 

pomoč. Lep pozdrav. 
I: Z veseljem sem pomagala. 

Nasvidenje.  

 

 

 

 

 

 

 

- UPORABA 

INFRASTRUKTURE  

 

 

 

 

- ŠTEVILO 

GLEDALCEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NOČITVE 

TURISTOV 

 

- Ostali obiskovalci se 

obračajo na Turizem 

Kranjska Gora. 

 

 

 

- Ne ve. 

 

 

 

 

 

- Največ obiskovalcev 

do sedaj je bilo v 

finalu leta 2016 in 

sicer 110.000.  

 

 

 

 

 

 

- Žal, tega podatka 

nimam. 

 

 

  



 

 

Priloga 9: Kodiranje Turistično informacijskega centra  Kranjska Gora 

 

M: Pozdravljeni! 

I: Pozdravljen! 

M: Zanima me, katere 

večje športne dogodke ste 

doslej gostili? 

I: V Kranjski Gori se vsako 

leto zvrsti mnogo večjih 

športnih dogodkov. Če jih 

nekaj naštejem, bi začel kar 

pri Planiških poletih, pokal 

Vitranc, svetovna, evropska 

in državna prvenstva v 

smučanju, Zlato lisico, ki je 

bila prestavljena iz Maribora, 

v smučanju invalidov in še 

veliko podobnih dogodkov, 

ki se odvijajo v zimskem 

času. V poletnem času 

organiziramo Juriš na Vršič, 

tek na Vršič, juriš na Dovško 

Babo, Red Bull Goni Pony, 

duatlon Kranjska Gora, 

gorski maraton treh dolin, 

Red Bull 400 in še mnoge 

druge. Med športne dogodke 

štejemo lahko štejemo tudi 

letošnji Oviratlon v Planici. 

V zadnjih nekaj letih 

Kranjska Gora organizirala 

oz. sodelovala pri 

organizaciji dogodkov, ki so 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MEDNARODNI 

ŠPORTNI DOGODKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Planiški poleti. 

- Pokal Vitranc. 

- Svetovna, evropska in 

državna prvenstva v 

smučanju. 

- Zlata lisica. 

- Smučanje invalidov. 

- Veliko podobnih 

dogodkov. 

- Juriš na Vršič. 

- Tek na Vršič. 

- Juriš na Dovško Babo. 

- Red Bull Goni Pony. 

- Duatlon Kranjska Gora. 

- Gorski maraton treh 

dolin. 

- Red Bull 400. 

- Še in še. 

- Oviratlon. 

- IXS European downhill 

Cup. 

- Unior Downhill Cup. 

- Trans Julius in Alpe 

Adria Bike Festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vključevali tudi gorsko-

kolesarsko področje. Ti 

dogodki so IXS European 

downhill Cup, Unior 

Downhill Cup, Trans Julius 

in Alpe Adria Bike Festival.  

M: Športni dogodek Poleti 

v Planici poskrbi torej za 

dodaten prihod turistov?  

I: Poleti v Planici zagotovo 

poskrbijo za velik delež 

turistov v obdobju 

tekmovanja. Med njimi je 

tudi ogromno ali večina tujih 

turistov. Je nekaj faktorjev, 

ki vpliva na prihode turistov, 

torej odvisno od leta, 

vremena, uspešnosti 

favoritov … 

M: Je pretežni del 

gledalcev domačinov ali 

tujih turistov? 

I: V sezoni 2015/2016, ko 

smo bili priča uspehom 

slovenskih letalcev, je bil 

viden porast domačih 

turistov, ki so prišli 

spodbujat slovenske orle. V 

sezoni 2016 / 2017 (marec 

2017), po neuspešni sezoni 

letalcev, pa se je delež 

domačih gledalcev rahlo 

spustil. Torej odvisno od leta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PRIHOD TURISTOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PRIHOD TURISTOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Velik delež turistov v 

obdobju tekmovanja. 

- Ogromno ali večina tujih 

turistov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Porast domačih turistov. 

- Odvisno od leta.  

 

 



 

 

M: Iz katerih držav se 

turisti običajno odločajo za 

ogled Poletov v Planici v 

živo? 

I: Največ je običajno 

gledalcev iz smučarsko 

skakalnih držav, torej 

Poljska, Nemčija in Avstrija. 

Podatki so pridobljeni s 

strani info centra, tako da se 

lahko podatki z drugimi viri 

razlikujejo. 

M: Je v času športnega 

dogodka (poleti v Planici) 

to mesec, ki beleži v vašem 

kraju najvišjo obiskanost 

in ali morda veste, kakšne 

so zasedenosti hotelov in 

drugih nastanitvenih 

objektov v času dogodka v 

vašem kraju? 

I: Zasedenost je blizu 100 % 

v vseh kapacitetah v 

destinaciji Kranjska Gora. V 

času  poletov v Planici 

Kranjska Gora beleži eno 

izmed višjih % zasedenosti. 

Približa se ji tudi v času 

zimskih počitnic, adventa in 

poletnih počitnic – predvsem 

v avgustu.  

M: Se dogaja, da se vam 

tuji turisti vračajo na vaše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MEDNARODNI 

TURISTI  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ZASEDENOST 

NASTANITEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Iz smučarsko skakalnih 

držav: 

- Poljska, 

- Nemčija,  

- Avstrija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zasedenost blizu 100 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

športne dogodke? 

I: Običajno se turisti vračajo 

na športne dogodke že z 

razlogom, ker navijajo za 

svoje favorite. Nekaj tujih 

turistov se je celo pobratilo 

oziroma so s Slovenci 

ustanovili klub prijateljev 

Planice in se redno vračajo 

vsako leto k istim turističnim 

ponudnikom nastanitev.  

M: Imate morda podatek, 

koliko porabijo domači in 

tuji turisti na vašem 

športnem dogodku? 

I: Žal, tega podatka nimamo, 

lahko pa se obrnete na NC 

Planica ali OK Planica, kjer 

bodo verjetno vedeli več o 

temu, saj so oni glavni 

organizatorji.  

M: Se za oglaševanja 

dogodka v tujini odločate 

sami? Če se, kako ga 

oglašujete?  

I: Polete v Planici oglašuje 

večino OK Planica, Turizem 

Kranjska Gora je suport za 

njihove oglaševalske akcije. 

M: Se zgodi, da zaradi 

dobre sezone nekega 

športnika potem to vpliva 

na povečan prihod njegovih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VRAČANJE 

TURISTOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PORABA TURISTOV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- OGLAŠEVANJE V 

TUJINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Običajno se turisti 

vračajo. 

- Nekaj tujih turistov se je 

celo pobratilo oz. so s 

Slovenci ustanovili klub 

prijateljev Planice in se 

redno vračajo vsako leto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tega podatka nimamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Turizem Kranjska Gora 

je suport za njihove 

oglaševalske akcije. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

sodržavljanov? Je recimo 

dobra sezona Noriakia 

Kasaia pomenila povečan 

prihod turistov iz 

Japonske? 

I: Seveda. Dobra sezona 

Petra Prevca in ostalih orlov 

je vplivala na obisk domačih 

gledalcev in navijačev. 

M: Ali v času športnega 

dogodka poleti v Planici 

gostom ponujate kakšne 

druge aktivnosti v sklopu 

dogodka? Če ja, katere? 

I: Turizem Kranjska Gora 

organizira Open Air Planica, 

ki se dogaja v Kranjski Gori. 

To je največji dogodek oz. 

aktivnost v sklopu dogodka 

Poletov v Planici. Drugače se 

v kraju zvrstijo v sklopu 

planiškega tedna mnogo 

koncertov in spremljevalnih 

dogodkov. Prav tako OK 

Planica organizira koncerte 

po samih tekmah na 

prizorišču v Planici.  

M: Morda turistom 

ponujate ali priporočate 

hotele po vaši izbiri oz. se 

nas vas kot organizatorja 

dogodka obračajo s tem 

namenom?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VPLIV ŠPORTNIKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ORGANIZIRANE 

AKTIVNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Seveda. Dora sezona 

orlov je vplivala na obisk 

domačih navijačev in 

gledalcev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Open Air Planica, ki se 

dogaja v Kranjski Gori. 

- Mnogo ostalih koncertov 

in spremljevalnih 

dogodkov.  

- Koncerti po samih 

tekmah na prizorišču v 

Planici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I: Mi nismo organizator 

dogodka, organizator je OK 

Planica. Se pa na nas kot na 

Zavod za turizem oziroma 

informacijski center obračajo 

z apeli po pomoči pri iskanju 

namestitev, kar tudi 

počnemo.  

M: Katere so za vaše goste 

najzanimivejše aktivnosti v 

vašem kraju? Sprašujem 

gledano skozi celotno leto, 

ne le zimsko sezono. 

I: Tekom celega leta so v 

Kranjski Gori najbolj 

zanimive aktivnosti 

kolesarjenje, tako gorsko kot 

downhill, in cestno,  

pohodništvo in seveda 

smučanje ter tek na smučeh. 

M: Se morda ekipe oz. 

reprezentance odločajo za 

uporabo vaše športne 

infrastrukture? Če se, kako 

pogosto?  

I: Ja, seveda se. Vedno več 

reprezentanc prepoznava 

Kranjsko Goro kot 

destinacijo za priprave 

športnikov. Reprezentancam 

je na voljo večnamenska 

dvorana Vitranc, nekaj igrišč 

za nogomet, košarko in tenis. 

 

 

 

 

 

- IZBIRA 

NASTANITEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ŠPORTNE 

AKTIVNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- UPORABA 

INFRASTRUKTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se obračajo z apeli po 

pomoči pri iskanju 

namestitev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kolesarjenje gorsko, 

downhill in cestno. 

- Pohodništvo. 

- Smučanje in tek na 

smučeh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vedno več reprezentanc 

prepoznava Kranjsko 

Goro kot destinacijo za 

priprave športnikov. 

- Na voljo večnamenska 

dvorana Vitranc, nekaj 

igrišč za nogomet, 



 

 

Pomembno je poudariti, da 

so to prepoznali tudi nekateri 

hoteli v destinaciji, ki so 

nekaj svojih sob in ponudbe 

prilagodili prav športnikom. 

V zimskem času na 

kranjskogorskem smučišču 

trenira veliko smučarjev 

svetovnega kova.  

M: Za konec. Koliko 

nočitev pa letno v vašem 

kraju ustvarijo tuji turisti?  

I: Skupno je bilo v letu 2016 

v Krajnski Gori ustvarjeni 

530.312 nočitev. Od tega je 

bilo domačih precej manj, in 

sicer 183.134, medtem ko so 

za ostalih 347.178 nočitev 

poskrbeli tujci. V marcu, ko 

poteka tekmovanje skokov v 

Planici, je bilo ustvarjenih 

38.395 nočitev. 

M: Resnično hvala za 

pomoč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ŠTEVILO NOČITEV  

košarko in tenis. 

- Na kranjskogorskem 

smučišču trenira veliko 

smučarjev svetovnega 

kova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 530.312 nočitev v letu 

2016. 

- Domačih 183.134. 

- Tujci 347.178 nočitev  

- V času tekmovanja 

ustvarjenih 38.395 

nočitev. 

 

  



 

 

Priloga 10: Kodiranje prostovoljec na Eurobasketu 2013 

 

M: Pozdravljen Dejan! 

I: Živijo Miha! 

M: Sli si deloval še na 

kakšnem večjem 

mednarodnem športnem 

dogodku ali le v Slovenji 

na Eurobasketu 2013? 

I: To je edino večje 

mednarodno športno 

tekmovanje, na katerem sem 

deloval. 

M: Kako pa to, da si se 

sploh odločil za 

prostovoljstvo? 

I: Odločil sem se zato, ker 

sem takrat še igral košarko 

in je bila takrat del mojega 

življenja. Ko sem videl, da 

bo leta 2013 pri nas 

Eurobasket, sem se že sam 

hitro angažiral ter začel 

iskati informacije, kako se 

lahko vključim. Potem so 

tekom leta iz Košarkarske 

zveze Slovenije dali razpis 

za prostovoljce in sem se jaz 

takrat prijavil.  

M: Deloval si v Kopru in 

Ljubljani? 

I: V prvem delu sem deloval 

v Kopru, potem ko so se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MOTIV ZA 

PROSTOVOLJSTVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Igral košarko. 

- Košarka del mojega 

življenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

tekme prevesile v izločilne 

boje in s tem v Ljubljano v 

Areno Stožice, sem deloval 

tudi tam. 

M: Si imel kot prostovoljec 

kakšne bonitete? 

I: Kakšnih specialnih bonitet 

nisem imel, ampak meni je 

bil cilj, da sem zraven in da 

vidim čim več tekem, kar mi 

je posledično tudi uspelo. 

Predvsem največja boniteta 

je bila, da mi ni bilo 

potrebno plačevati vstopnic 

za ogled tekem. 

M: Nastanitve ste imeli 

priskrbljene? 

I: Ne, to nismo imeli nič 

priskrbljeno. Vse si moral 

urediti sam. Od tebe je bilo 

odvisno, ali se voziš ali si 

poiščeš nastanitev. Sam sem 

dvakrat prespal pri 

prijateljici, sicer pa sem se 

vozil iz Nove Gorice.  

M: Koliko denarja si 

približno dnevno porabil v 

Kopru zaradi 

Eurobasketa? 

I: Ko sem bil v Kopru, nisem 

plačeval ničesar, saj je bila 

hrana in pijača priskrbljena. 

Edini strošek, ki je nastal, je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BONITETE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IZBIRA 

NASTANITEV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Največja boniteta, da 

mi ni bilo potrebno 

plačevati vstopnic za 

ogled tekem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nič priskrbljeno. 

- Vse si moral sam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ničesar ni bilo 

potrebno plačevati. 

- Edini strošek je bil 



 

 

bil strošek za gorivo. 

Približno 20 € dnevno. 

M: Prostovoljci ste bili le 

Slovenci, ali so bili tudi 

ljudje iz drugih držav?  

I: Bili so tudi iz drugih 

držav. Večina jih je bila iz 

Grčije, Italije in Finske, saj 

so njihove reprezentance 

igrale koprski skupini. 

Predvsem je bilo zanimivo, 

da so se odločili priti v 

Koper, saj jim Košarkarska 

zveza Slovenije ni krila 

nobenih stroškov. Sami so si 

morali plačati in prevoz in 

nastanitev. Večinoma so bili 

sicer nastanjeni v hostelih. 

M: Koliko prostovoljcev 

vas je bilo v Kopru? 

I: Po mojih ocenah nas je 

bilo okrog 100. 

M: Morda veš, če so 

organizatorji v Kopru 

ponujali kakšne aktivnosti 

poleg ogleda tekem? 

I: Ja, v Kopru so imeli 

gledalci možnost druženja v 

kar dveh navijaških središčih 

tekom prvenstva. Poleg tega 

sem Kopru videl, kar nekaj 

plakatov, ki so ponujali 

vodene izlete.  

- PORABA  

 

 

 

 

 

 

- MEDNARONI 

PROSTOVOLJCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ŠTEVILO 

PROSTOVLJCEV  

 

 

 

 

 

 

- ORGANIZIRANE 

AKTIVNOSTI 

 

 

 

strošek za gorivo. 

- Približno 20 € na 

dan. 

 

 

 

- Bili so tudi iz drugih 

držav. Večina jih je 

bila iz Grčije, Italije 

in Finske, saj so 

njihove 

reprezentance igrale 

v koprski skupini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Okrog 100. 

 

 

 

 

 

 

- Možnost druženja v 

dveh navijaških 

središčih. 

- Vodeni izleti. 

 



 

 

M: Kaj pa obiskanost 

tekem v Kopru? So bile 

tekme dobro obiskane? 

I: Odvisno, kdo je igral. Ko 

je igrala Italija, je bilo polno, 

predvsem zaradi bližine 

države. Finci so tudi pridno 

poskrbeli, da so bile njihove 

tekme dobro obiskane, saj 

jih je veliko prišlo v Koper. 

Za ostale tekme ni bilo 

takšnega zanimanja, tako da 

so bile na pol prazne, čeprav 

so v skupini bile dobre 

reprezentance: Finska, 

Italija, Turčija, Grčija, 

Švedska in Rusija. 

M: Hvala za pomoč Dejan.  

I: Prosim, Miha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- OBISKANOST 

TEKEM  

 

 

 

 

 

 

 

- Odvisno, kdo je igral. 

- Italijani in Finci imeli 

polne tribune, 

medtem ko je ostalo 

bilo na pol prazno.  

 


