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IZVLEČEK
Vpliv smučarskih skokov na turizem in prebivalstvo v občini Kranjska Gora
Športni dogodki so pomemben spodbujevalec turizma, za turistično destinacijo pa
predstavljajo dober razvojni potencial. Tovrstne prireditve imajo lahko številne pozitivne in
negativne vplive na lokalno okolje. Za uspešno izvedbo športnih prireditev pa ni pomembna
le rentabilnost, temveč tudi prireditvi naklonjeno lokalno prebivalstvo. V tej zaključni
seminarski nalogi je avtor ovrednotil vplive na turizem in prebivalstvo v občini Kranjska Gora,
ki jih ima smučarsko skakalna prireditev za svetovni pokal v Planici. Gre za največjo športno
prireditev v Sloveniji z dolgo tradicijo. Z metodo terenskega anketiranja je o vplivu in
sprejemanju prireditve povprašal prebivalce občine Kranjska Gora. Opravil je tudi intervjuje z
nekaterimi ponudniki turističnih namestitev. Sledila je analiza dobljenih rezultatov. Ta kaže,
da je odnos domačinov do prireditve zelo pozitiven, prireditev pa pozitivno vpliva tudi na
sam turizem.
Ključne besede: smučarski skoki, turizem, prebivalstvo, Planica, občina Kranjska Gora

ABSTRACT
Impact of ski jumping event on tourism and population in the municipality of Kranjska
Gora
Sport events are an important contributor to the growth of tourism and carry a great
development potential for the tourist destinations. Events of this type can have numerous
positive but also negative impacts on the surrounding area. For successful organization of
sport events profit is not the only important thing, but also the favorable perception of the
event by the local people. In this final seminar paper author evaluated the impact of the
World cup ski jumping competition in the Planica valley on tourism and population in
municipality of Kranjska Gora. Evaluated event is the biggest sport event in Slovenia with a
long-standing tradition. During field work, author interviewed residents of the municipality
about influence of this particular sport event and their perception. Some accommodation
providers were also asked about tourism effects caused by ski jumping competition in
Planica. Analysis showed that local people support the competition, which also has a positive
impact on tourism.
Key words: Ski jumping, tourism, population, Planica, municipality of Kranjska Gora
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1. UVOD
Turizem v današnjem času predstavlja eno izmed najbolj pomembnih gospodarskih panog.
Leta 2015 je skupaj s posrednimi učinki v Sloveniji prispeval kar 13 % BDP-ja (Turizem v
Sloveniji, 2015). Vse bolj pomemben znotraj sektorja je športni turizem, saj so turisti danes
bolj izkušeni ter na potovanjih iščejo nove atraktivne vsebine v obliki športa, ki bi jih
obogatile (Perić, 2010). V to skupino spadajo tudi t. i. športnoturistični dogodki. Ti so
pomemben spodbujevalec turizma, za turistično destinacijo pa lahko predstavljajo
pomemben razvojni in tržni potencial (Getz, 2008). Danes pogosto govorimo o »globalnem
svetu«, kraji po svetu so med seboj odlično povezani in lahko dostopni. To je le dodatna
motivacija turistom, ki so športni navdušenci, da si športne prireditve ogledajo v živo na
prizorišču. Različni športni dogodki tako postajajo odlična tržna niša.
Za uspeh neke športne prireditve je med drugim pomembna percepcija dogodka s strani
lokalnega prebivalstva. Športnoturistični dogodki imajo lahko številne pozitivne in negativne
vplive na lokalno okolje. Če prebivalci menijo, da so vplivi neke športne prireditve škodljivi
oz. od dogodka ne prejmejo veliko koristi, bodo dogodku verjetno nasprotovali. V primeru,
da lokalno prebivalstvo sodeluje pri načrtovanju in poteku športne prireditve, bo njihova
naklonjenost dogodku velika.
1.1. NAMEN IN CILJI
Namen zaključne seminarske naloge je raziskava tekmovanja za svetovni pokal v smučarskih
skokih v Planici ter njegovih vplivov na prebivalstvo in turizem v občini Kranjska Gora. S to
nalogo želimo ovrednotiti pomen največje športne prireditve pri nas. Cilji naloge so:
opredelitev teoretskih izhodišč s področja športnega turizma, preučitev športnoturističnih
dogodkov in njihovih možnih vplivov ter seznanitev z razvojem občine Kranjska Gora in
smučarskih skokov v Planici. Glavni cilj naloge je izvedba raziskave med domačimi prebivalci
in turističnimi ponudniki, ki bo jasno pokazala, kakšen je pomen prireditve za prebivalstvo in
turizem v omenjeni občini.
1.2. METODE DELA
Za dosego ciljev naloge smo uporabili več različnih metod dela. Najprej smo analizirali
obstoječo literaturo o športnem turizmu in o športnoturističnih dogodkih. Nato smo se s
pomočjo (strokovne) literature seznanili še z razvojem smučarskih skokov in same prireditve
v Planici.
Kasneje smo z metodo terenskega anketiranja želeli med prebivalci občine Kranjska Gora
izvedeti čim več o njihovem sprejemanju samega dogodka. Zanimalo nas je tudi, na kakšen
način domačini dojemajo pozitivne in negativne vplive športnih prireditev na lokalno okolje.
Med terenskim delom smo obiskali več različnih ponudnikov turističnih namestitev, kjer smo
preko intervjujev prejeli pomembne informacije za vrednotenje vpliva prireditve.
1.3. HIPOTEZE
Med raziskavo smo izoblikovali dve delovni hipotezi, ki smo ju na koncu tudi preverili.
Hipotezi se glasita:
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Hipoteza 1 (H1): Občani Kranjske gore zaradi tekmovanja za svetovni pokal v smučarskih
skokih bolj občutijo pozitivne kot negativne vplive.
Hipoteza 2 (H2): Tekmovanje za svetovni pokal v smučarskih skokih ima pozitiven vpliv na
turizem v občini Kranjska Gora.
2. TURIZEM IN ŠPORT
Turizem postaja za vse države ena najpomembnejših gospodarskih panog, športne vsebine in
infrastruktura pa predstavljajo pomemben segment celovite turistične ponudbe (Berčič in
sod, 2010). Opredelitev pojma turizem se je skozi čas spreminjala, še danes pa ni povsem
enotne definicije. Ena izmed prvih znanstvenih definicij ki sta jo zapisala Hunzinker in Kraft
pravi: »Turizem je celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev
v nekem kraju, če to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni povezano s pridobitno
dejavnostjo« (Bunc, 1986). Po mednarodnih priporočilih za statistiko (International
recommendations for tourism statistics, 2010) predstavlja turizem različne aktivnosti ljudi, ki
potujejo v različne kraje zunaj kraja stalnega prebivališča, pri čemer je dolžina bivanja krajša
od enega leta. Ljudje lahko potujejo iz kakršnega koli razloga (prosti čas, posel itd.), ki ni
zaposlitev v obiskanem kraju. Pri opredeljevanju turizma, se je prenočevanje izven domačega
okolja ohranilo kot eno izmed meril. Vendar pa lahko tudi dnevni obiskovalci, ki ne
prenočujejo zunaj običajnega kraja bivanja, predstavljajo pomemben del obiska, zato danes
pogosto pojem turist pripisujemo kar obema skupinama (Hinch, Higham, 2004). Opredelitve
turizma se še vedno razlikujejo, vendar imamo danes poenotene statistične definicije, ki nam
zagotavljajo možnost primerjave podatkov.
Tako kut turizem je tudi šport zelo širok pojav, zato obstaja veliko različnih opredelitev
športa. Pogosto pa je ta sociološki pojav definiran kot skupina dejavnosti, ki so strukturirane,
ciljno usmerjene in temeljijo na tekmovanju. Strukturiranost v tem primeru pomeni
upoštevanje javno določenih pravil v športu, ki so merljiva v prostoru in času (igralni čas,
igralna površina, razdalja itd.). Ciljno usmerjenost lahko razumemo kot meritev dosežkov v
športu (npr. čas, točke, težavnost izvedbe nastopa itd.). Tekmovanje je običajno prilagojeno
stopnji profesionalnosti. Za profesionalne športnike šteje le zmaga ali poraz proti
nasprotniku. Tekmovanje pa lahko razumemo tudi kot izzive znotraj športa, kjer sami sebi
postavljamo norme, ki jih želimo premagati (McPherson, 1989; cv: Hinch, Higham, 2004).
McPherson kot pomemben vidik definicije športa izpostavlja tudi njegovo povezanost z igro.
Šport ima namreč korenine v preprostih igrah iz preteklosti (Hinch, Higham, 2004).
2.1. ŠPORTNI TURIZEM
Kljub temu da je športni turizem razcvet doživel šele v zadnjih nekaj desetletjih, se je z njim v
različnih znanstvenih monografijah ukvarjalo kar nekaj avtorjev (Berčič in sod., 2010; Gibson,
2006; Hinch in Highman, 2004; Standeven in De Knop, 1999, idr.) Na področju, ki se ukvarja s
športnimi dogodki in njihovimi vplivi v sodobnem času, je bilo opisanih precej primerov
(Getz, 2002, 2008; Pappas, 2014; Kim in sod., 2015, idr.). Avtorji opisujejo predvsem vplive
večjih športnih dogodkov, kot so olimpijske igre in svetovno prvenstvo v nogometu.
Čeprav sta šport in turizem na videz nepovezana pojava, se ta dva združita, ko pride do
prenočevanja v obiskanem kraju zaradi dejavnosti, ki je povezana s športom. Ljudje se v
prostem času vse več ukvarjajo s športom, zato si podobnih možnosti udejstvovanja želijo
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tudi v času bivanja izven domačega okolja oz. na potovanjih. Kot pravi Berčič (2010)
turistična ponudba z dobro hrano in mehko posteljo že dolgo ni tisto, kar iščejo turisti.
Pasivnega turista izpred desetletij je zamenjal aktivni turist. Šport znotraj turističnih
destinacij tako ni več le ena izmed dodanih vsebin, temveč pogosto predstavlja glavni motiv
pri potovanju turistov v izbrani kraj. To predstavlja tudi nove izzive pri načrtovanju
posameznih turističnih destinacij (Perić, 2010).
Športni turizem lahko razumemo kot potovanje iz domačega kraja z namenom, da se aktivno
udeležimo športnega dogodka ali pa smo v vlogi gledalca (Hall, 1992; cv: Hinch, Higham,
2004). Gibsonova (1998) opredeljuje športni turizem kot potovanje v prostem času, kjer je
posameznik začasno odsoten od doma z namenom, da bi se aktivno udeležil športne
prireditve, jo spremljal kot gledalec ali občudoval kakšne druge atrakcije, ki so povezane s
športom. Standeven in De Knop (1998) menita, da »športni turizem zajema vse načine
aktivne in pasivne udeležbe v športnih aktivnostih, organizirano in neorganizirano ukvarjanje
s športom, s komercialnim in nekomercialnim razlogom, ki potrebujejo potovanje, oddaljeno
od doma in delovnega prostora« (Berčič in sod., 2010). Splošne opredelitve športnega
turizma vključujejo aktivnost na potovanju, ki je kakor koli povezana s športom.
2.2. TIPI ŠPORTNEGA TURIZMA
Tipe športnega turizma lahko razdelimo v tri glavne skupine: potovanje zaradi ogleda
športnih prireditev, drugo skupino predstavljajo popotniki, katerih cilj je ogled športnih
znamenitosti, tretjo pa tisti, ki se želijo aktivno ukvarjati s športom (Gibson, 1998).
V prvo skupino uvrščamo ogled športnih dogodkov, zaradi katerih je potrebno odpotovati iz
domačega okolja in prenočiti v obiskanem kraju. Najpogosteje ljudje potujejo zaradi
olimpijskih iger, svetovnih prvenstev in ostalih večjih prireditev, ki si jih želijo ogledati v živo.
V to skupino uvrščamo tudi prireditev svetovnega pokala v smučarskih poletih, ki se odvija v
Planici.
Drugi tip športnega turizma so ogledi športnih znamenitosti, ki zajemajo muzeje o športu,
stadione (olimpijski stadioni, Camp Nou …) in kupovanje starin oz. vse, kar je povezano s
preteklostjo športa, zato zanj v literaturi pogosto srečamo izraz nostalgični športni turizem.
Ta veja športnega turizma je najmanj raziskana, vendar pa je zaradi pogostosti olimpijskih
iger in ostalih velikih tekmovanj takih znamenitosti vse več. Zato je tudi za to vejo turizma v
prihodnosti mogoče pričakovati vse več zanimanja (Berčič in sod., 2010).
Aktivni športni turizem označuje potovanja z namenom udeležbe v različnih športnih
aktivnostih (Tomik in sod, 2014). Ta lahko dalje delimo na tista, na katera se ljudje
odpravljajo z namenom da bi bili športno aktivni in na tista, kjer športne aktivnosti niso bile
načrtovane, vendar so se jih turisti udeležili (Berčič in sod., 2010).
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Slika 1: Shema športnega turizma

Vir: Feyer, 2002; cv: Gabrovec, 2007.
2.3. ŠPORTNI TURISTI
Glede na različne definicije športnega turizma lahko športne turiste opredelimo kot osebe, ki
se na potovanju oz. zunaj svojega kraja bivanja na kakršen koli način ukvarjajo s športom.
Tako kot se razlikujejo tipi športnega turizma, se razlikujejo tudi športni turisti. V to skupino
sodijo profesionalni športniki, ki tekmujejo na različnih tekmovanjih, in gledalci, ki športne
prireditve le spremljajo. Seveda so to lahko tudi obiskovalci športnih znamenitosti, kot je na
primer Letalnica Bratov Gorišek v Planici. V isto skupino sodijo tudi tisti, ki se na potovanju
ukvarjajo s športom. Lahko gre le za rekreativno igranje tenisa, športni turisti pa so tudi
alpinisti, ki potujejo v Himalajo z namenom, da bi osvojili katerega od osemtisočakov.
Športne turiste tako delimo na aktivne in pasivne. Za aktivne športne turiste je značilno, da
prosti čas znotraj potovanja namenijo športnemu udejstvovanju. Pri tem lahko ločimo tiste,
ki se ves čas ukvarjajo z enim športom, in tiste, ki se ukvarjajo z različnimi vrstami športa
(Standeven, De Knop, 1999). Avtorja športne turiste nadalje delita na tiste, ki jim je šport
glavni namen potovanja, in tiste, ki so na potovanju naključno športno aktivni (npr. sprehod
ob morju).
Med pasivne športne udeležence štejemo poznavalce, ki so se odpravili na ogled tekmovanja
ali kakšne znamenitosti. Pasivni športni turisti pa so lahko tudi naključni gledalci nekega
tekmovanja (Standeven, De Knop, 1999).
Odprto pa vstaja vprašanje o profesionalnih športnikih, ki potujejo iz kraja v kraj, da bi se
udeležili tekmovanja ali priprav. Čeprav gre za aktivne športnike, ki jim je športno
udejstvovanje edini cilj potovanja, so hkrati tudi na poslovnem potovanju, če je to vir
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njihovega zaslužka (Berčič, 2010). Športni turisti, ki so hkrati na poslovnem potovanju, so
tudi člani spremljevalnih ekip profesionalnih športnikov. Ti po shemi, ki je vidna na sliki 1,
potujejo zaradi podpore aktivnim športnikom. Člani podpornih ekip tako predstavljajo
pasivne športne turiste, v primeru da je aktivna podpora športu njihova edina dejavnost, ki je
v času potovanja povezana s športom.
3. ŠPORTNOTURISTIČNI DOGODKI
Kljub temu da so že v Grčiji leta 776 pr. Kr. ljudje potovali na olimpijske igre z namenom, da
se udeležijo športnega tekmovanja (Gibson, 1998), je termin, ki opisuje športnoturistične
dogodke oz. športnoprireditveni turizem (Sport events tourism) dokaj nov, saj je bil prvič
uporabljen šele leta 1987 (Getz, 2008). Športnoturistični dogodki so danes postali
pomemben spodbujevalec turizma in igrajo pomembno vlogo pri načrtovanju razvoja
turistične destinacije. Vse bolj pomembni pa postajajo tudi z vidika konkurenčnosti neke
turistične destinacije (Getz, 2008).
Športnoturistični dogodki predstavljajo poseben tip športnega turizma. Za razliko od aktivnih
športnih turistov, ki se v času potovanja sami ukvarjajo s športom, so obiskovalci športnih
dogodkov pasivni športni turisti. Ti morajo prepotovati določeno razdaljo, da si lahko
ogledajo športno prireditev, kar kaže na dejstvo, da so atraktivni športni dogodki sami po
sebi velik motiv za obisk.
Športne prireditve, ki imajo zaradi velikega obiska največji pomen za turizem, so: olimpijske
igre, svetovno prvenstvo v nogometu, evropsko prvenstvo v nogometu, ATP teniški turnirji
idr. Prizorišča športnih dogodkov lahko hkrati predstavljajo poseben pomen za razvoj
določenega športa in so tudi zato zanimiva za obisk (npr. Wimbledon) (Gibson, 1998).
Skakalni objekti v Planici so prizorišče športne prireditve in so takrat tudi najbolj obiskani,
vendar pa so za obisk zanimivi tudi izven tekmovalnega vikenda, saj predstavljajo zibelko
smučarskih poletov.
Vsak športnoturistični dogodek je unikaten, saj ga določajo: lokacija, trajanje, trženje in
ljudje (Getz, 2008), zato jih lahko med seboj razlikujemo na več načinov. Velike dogodke
lahko razdelimo v štiri skupine. V prvo skupino spadajo tako imenovani »mega« dogodki, kot
so olimpijske igre in svetovno prvenstvo v nogometu. V drugo skupino uvrščamo vsakoletne
športne prireditve, ki pritegnejo veliko število gledalcev (Wimbledon, Super Bowl). Tretjo
skupino sestavljajo veliki športni dogodki, ki se dogajajo občasno, vendar pritegnejo veliko
število tekmovalcev in obiskovalcev. V četrto skupino lahko uvrstimo odmevne športne
prireditve, ki so na razporedu vsako leto (Zlata liga Mednarodne atletske zveze) (Gratton,
Dobson, Shibli, 2002; cv: Gibson in sod., 2012). Pogosto opisanim štirim skupinam dodamo
tudi manjše športne dogodke, za katere je značilno, da se odvijajo vsako leto, število
udeležencev pa je majhno (Gibson in sod., 2012).
V prvi razdelitvi vidimo, da se dogodki razlikujejo po številu aktivnih udeležencev, številu
obiskovalcev in gledalcev, ki prireditev spremljajo prek medijev. Nekateri športni dogodki se
odvijajo vsako leto, medtem ko se nekateri odvijajo le na vsakih nekaj let. Športni dogodki se
odvijajo na različnih ravneh, zato si med seboj glede odmevnosti in tudi vpliva na turizem
niso enakovredni. Ločimo športne dogodke, na katerih nastopajo profesionalni športniki, in
tiste, ki so namenjeni začetnikom oz. amaterjem.
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Glede na pomembnost in dogodkov lahko ločimo manjše športne dogodke na lokalni in
regionalni ravni, ter velike športne prireditve, ki so odmevni na regionalni državni ali svetovni
ravni.
Tabela 1: Vrste športnih dogodkov

Vrsta dogodka

Primer dogodka

»Mega«
dogodki

olimpijske igre,
svetovno
prvenstvo v
nogometu
Veliki dogodki
F1 Grand Prix,
Svetovni pokali
Priznani
Tradicionalna
dogodki z
državna
dolgo tradicijo prvenstva, lige
(»Hallmark
(Angleška
events«)
Premier liga).
Dogodki na
določenih
lokacijah, z
dolgo tradicijo
(Bostonski
maraton)
Lokalni
Športni dogodki
dogodki
na lokalni ravni
Vir: Bob, Swart, 2015.

Ciljno občinstvo in trg
Globalno

Medijska
pokritost
Globalna

Globalno/
regionalno/nacionalno
Nacionalno

Mednarodna/
nacionalna
Nacionalna

Regionalno

Regionalna

Lokalno

Lokalna

3.1. MANJŠI ŠPORTNI DOGODKI
Manjši športni dogodki so pomembni predvsem na lokalni ali regionalni ravni. Zanje je
značilno, da je število tekmovalcev običajno večje od števila obiskovalcev (Gibson in sod.
2012). V poplavi manjših športnih dogodkov, kot so lokalne tekaške prireditve, je težko
konkurirati ostalim dogodkom in s tem privabiti veliko število tekmovalcev (Fotiadis in sod.,
2016). Odločitev tekmovalcev za udeležbo na točno določenem športnem dogodku se tako
skriva v slikovitosti destinacije, denarnih nagradah, znesku prijavnine itd. (Fotiadis in sod,
2016).
Lokalni športni dogodki so lahko mešanica tekmovalne in rekreativne narave (Fojkar, 2011).
Nekateri tekmovalci namreč pridejo na športni dogodek z motivom oddiha od vsakodnevnih
obremenitev in jim uvrstitev ni pomembna. Nekaterim tekmovalcem pa so motiv za
udeležbo na tekmovanju (denarne) nagrade, ki jih prejmejo v primeru dobre uvrstitve.
Lokalne skupnosti si želijo tako v program uvrstiti čim več različnih (športnih) prireditev, saj
lahko odmevni dogodki pozitivno vplivajo na podobo in prepoznavnost kraja. Običajno gre za
tekmovanja v individualnih (maraton, kros, gorsko kolesarjenje, rekreativni teniški turnirji
itd.) ali skupinskih (nogomet, rokomet, košarka itd.) športih. Tovrstni dogodki so pomembni
kot del lokalne turistične ponudbe, zato so pomemben spodbujevalec turizma na lokalni
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ravni. Običajno so manjši športni dogodki organizirani v obdobju izven glavne turistične
sezone, saj je namen prireditev zapolniti prazne kapacitete (Berčič in sod., 2010). Pri
dogodkih lokalnega pomena sodelujejo turistična društva, klubi in druge lokalne organizacije.
Dobiček od različnih športnih prireditev je lahko uporabljen za izboljšanje same prireditve ali
pa za posodabljanje infrastrukture v domačem kraju (Fojkar, 2011). Prireditve so pokrite z
lokalnimi mediji, dobiček pa je majhen, običajno dohodek od prireditve ravno pokrije stroške
organizacije (Berčič in sod, 2010). Iz uspešne prireditve lokalnega pomena lahko ta zraste v
prireditev nacionalnega ali mednarodnega pomena.
Prireditve na lokalni ravni, ki so bolj profitno naravnane, se dogajajo znotraj turističnih
centrov v času glavne sezone (Ski open, večji teniški turnirji). Na takih dogodkih je medijska
pokritost precej boljša. Še bolj dobičkonosni so športni dogodki, ki jih turistična podjetja
organizirajo za znane naročnike (sindikalne igre, igre podjetij), saj so naročniki pripravljeni
dobro plačati, udeleženci tovrstnih tekmovanj pa so običajno nadpovprečni potrošniki
(Berčič in sod., 2010).
3.2. VELIKI ŠPORTNI DOGODKI
Brez dvoma v skupino velikih športnih dogodkov spadajo poletne olimpijske igre ter
svetovno in evropsko prvenstvo v nogometu, za katere se uporablja tudi pojem »mega«
športni dogodki. Vendar pa je pogosto težko določiti, kaj največje športne dogodke ločuje od
tistih, ki so prav tako veliki in odmevni. Večina avtorjev uporablja predvsem štiri kriterije, ki
največje dogodke ločijo od velikih, in to so: privlačnost za turiste, velik doseg prek medijev,
visoka cena organizacije tekmovanja in vpliv na okolje in skupnost, ki gosti dogodek (Müller,
2015).
Največje športne oz. »mega« dogodke naj bi obiskalo vsaj milijon obiskovalcev, kar se da
določiti s prodanimi kartami. Vendar pa je na športnih dogodkih, ki trajajo dlje časa, verjetno,
da obiskovalci obiščejo več prireditev. Čeprav gre še vseeno za oceno števila obiskovalcev, je
to najbolj zanesljiva metoda merjenja (Müller, 2015).
Za »mega« športne dogodke je bistven tudi prenos preko medijev, saj se večina gledalcev
športnih dogodkov ne udeležuje, temveč jih spremljajo preko medijev. Leta 1976, ko so
olimpijske igre potekale v Montrealu, je vrednost pravic prenosa stala 34,9 milijonov
ameriških dolarjev. Na olimpijskih igrah v Londonu je znesek od prodaje televizijskih pravic
znašal že 2569 milijonov ameriških dolarjev, kar kaže na to, da so največji športni dogodki
odmevni na globalni ravni. Danes težko govorimo o velikih športnih dogodkih, če ti niso
medijsko pokriti (Müller, 2015).
Za organizacijo »mega« dogodkov so potrebni veliki finančni vložki, običajno več milijonov ali
celo milijard dolarjev. Ti se porabijo za izgradnjo potrebne infrastrukture in tudi za samo
organizacijo dogodkov. Pri največjih dogodkih se zgodijo tudi velike spremembe v okolju. V
gostiteljskem mestu nastanejo nove ceste, železnice ipd. (Müller, 2015).
Tudi ostali veliki dogodki, kot so svetovna prvenstva in pokali, univerzijade ipd., so veliki
športni dogodki, vendar pa njihov vpliv v omenjenih štirih kategorijah ni tako velik kot pri
največjih športnih dogodkih. Lahko pritegnejo veliko število obiskovalcev, vendar so
medijsko slabše pokriti. Dober primer so univerzijade, ki jih zaradi številne in mednarodne
udeležbe imenujemo tudi »študentske olimpijske igre« (Fojkar, 2011). Za organizacijo so
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potrebni veliki finančni vložki, saj je za izpeljavo tega športnega dogodka potrebna skoraj
identična športna infrastruktura kot za organizacijo olimpijskih iger. Poleg tega je to
priložnost za prenovo kraja, ki gosti univerzijado. Kljub temu da gre za dogodek velikih
razsežnosti, je na njem vseeno manj obiskovalcev, tudi medijska pokritost je veliko slabša kot
na olimpijskih igrah.
Vsi veliki športni dogodki so regionalnega, nacionalnega, lahko tudi nadnacionalnega
pomena, če pri organizaciji tekmovanj sodeluje več držav. Zaslužki od takih tekmovanj so
veliki in pomembni za več gospodarskih panog. Ker so dogodki privlačni za obisk, so take
prireditve pomembne za turistična podjetja, ki brez oglaševanja polnijo svoje kapacitete.
Dogodki so posredno pomembni tudi zaradi potrošnje obiskovalcev v kraju prireditve. Zelo
pomembna je velika mednarodna pokritost s televizijskimi prenosi, ki poleg dobička od
prodaje pravic v svet pošilja tudi podobo kraja.
Najmanjši pomen med velikimi prireditvami imajo regionalni športni dogodki, ki obsegajo
tekmovanja mednarodnega značaja, vendar največ do nivoja evropskih oz. celinskih
tekmovanj. Tekmovanja so zanimiva za turizem, saj tekmovalci, njihove podporne ekipe in
tekmovalci zapolnijo proste namestitvene kapacitete. Organizacija takih tekmovanj je bolj
zahtevna, saj pri organizaciji deluje večje število deležnikov. Na takih prireditvah je medijska
odmevnost večja, več je tudi sponzorskih sredstev s strani podjetij in regionalnih upravnih
enot (Berčič in sod, 2010).
3.3. VPLIVI ŠPORTNOTURISTIČNIH PRIREDITEV
Športni dogodki lahko na številne načine vplivajo na okolje in družbo, kjer se odvijajo. Vplivi
športnoturističnih prireditev so odvisni predvsem od razsežnosti in trajanja dogodka.
Tovrstne prireditve imajo lahko pozitivne in negativne učinke. Vplive delimo na ekonomske,
socialne in okoljske, ti pa so lahko tudi medsebojno povezani. »Vlaganje v infrastrukturo
lahko izboljša kvaliteto življenja in tako vpliva tudi na socialni vidik« (Bob, Swart, 2015).
Prometni zastoji v času prireditev imajo negativen vpliv na družbo in na okolje. Uspešnost
organizacije dogodka tako določa preplet vseh treh komponent.
3.3.1. Ekonomski učinki
Izpeljava športnega dogodka ima veliko ekonomskih učinkov. Eden izmed glavnih učinkov, ki
jih imajo prireditve, je turizem. Zelo pomembno za lokalno okolje je prenočevanje aktivnih
udeležencev tekmovanja, podpornih ekip, turistov in predstavnikov medijev v tamkajšnjih
namestitvenih objektih. Športni dogodek tako lahko zapolni prazne namestitvene kapacitete,
še posebej če se dogodek odvija izven glavne sezone. Pomembna je tudi njihova potrošnja v
ostalih storitvenih panogah, ki niso neposredno povezane s turizmom (npr. obisk trgovin,
gostinskih lokalov).
Neposredna ekonomska korist, ki jo lahko povzroči športni dogodek, so tudi nova delovna
mesta v domačem kraju. Lahko gre za stalne zaposlitve v zvezi s športnim dogodkom ali za
začasno zaposlitev v času dogodka.
Pomembne so tudi investicije, ki prihajajo izven območja, ki gosti dogodek. Te lahko
spodbudijo razvoj nove ali posodobitev obstoječe infrastrukture in športnih objektov v
nekem turističnem kraju. Športni dogodki so odlična priložnost za trženje celotne turistične
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destinacije, zato je zelo pomembna slika, ki jo mediji med prenosom dogodka pošiljajo v
svet. Privlačnost dogodka in okolja povečuje možnosti, da bodo gledalci, ki prireditev
spremljajo prek medijev, tudi sami kdaj obiskali dogodek ali samo destinacijo (Bob, Swart,
2015).
Ekonomski vplivi se pomembno razlikujejo med večjimi in manjšimi športnimi dogodki. Večji
športni dogodki privabijo več turistov. Vendar pa veliki dogodki zahtevajo ogromno vlaganj v
infrastrukturo, zahtevna je tudi organizacija. Manjši dogodki v primerjavi z velikimi
privabljajo zelo malo obiskovalcev. Gibsonova in sod. (2012) menijo, da prav taki obiskovalci
v obiskanem kraju, s prenočevanjem in ostalo potrošnjo, prinesejo pomemben prihodek, ki
ga sicer ne bi bilo. Treba je tudi omeniti, da manjša tekmovanja pogosto potekajo na
obstoječi infrastrukturi, zato so stroški dogodka zelo nizki (Gibson in sod, 2012).
3.3.2. Sociokulturni učinki
Čeprav so pozitivni ekonomski vplivi pogosto izpostavljeni kot najpomembnejši vidik, je
ključno razumevanje pravega razmerja med socialnimi in ekonomskimi učinki. Le s podporo
lokalnega prebivalstva je športni dogodek lahko uspešno izpeljan (Kim in sod., 2015). Odnos
lokalnega prebivalstva do prireditve lahko pogosto ponazorimo s teorijo socialne izmenjave
(Social exchange theory). Bistvo te teorije je, da si lokalni prebivalci že vnaprej ustvarijo sliko
o nekem dogodku. Tisti, ki imajo od dogodka več (finančnih) koristi, bolj podpirajo razvoj
dogodka kot tisti, ki nimajo nobene neposredne koristi (Rec, 2016), saj lahko s potekom
dogodka pridejo do določenega dobička (Kim in sod., 2015). Če dogodek izpolni pričakovanja
lokalnih prebivalcev, ga bodo ti podpirali tudi v prihodnosti. V primeru da dogodek ni izpolnil
pričakovanj domačinov, ga ti v prihodnosti ne bodo več podpirali (Kim in sod., 2015).
Slika 2: Vrednotenje dogodka s strani lokalnega prebivalstva

Vir: Caiazza in Aubretsch, 2015.
Socialne vplive, ki jih imajo športne prireditve na domače prebivalstvo je mogoče razdeliti na
pozitivne in negativne. Med pozitivne spadajo: razvoj infrastrukture in kraja, ekonomske
koristi za prebivalce, povezovanje lokalne skupnosti ali celo naroda, večja prepoznavnost
skupnosti in kraja, možnost za osvojitev novih znanj ali zabavo ter sociokulturna izmenjava
(Kim in sod., 2015). Če gre za manjše dogodke lokalnega pomena, so ti lahko spodbuda
domačinom za udeležbo na tekmovanju. Dogodki domačine tako spodbujajo h gojenju
športne kulture in zdravemu načinu življenja. Športni dogodki so tudi možnost za domačine,
da se preizkusijo kot prostovoljci (Bob, Swart, 2016).
Kot negativne vplive lahko prepoznamo dvig cen (davki, nepremičnine), prometne zastoje,
konflikte glede prireditve znotraj lokalne skupnosti. Na prireditvah obstajajo tudi možnosti
izgredov in nasilja (Kim in sod, 2015).
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3.3.3. Okoljski učinki
Športne prireditve različno vplivajo na okolje, kjer se odvijajo. Vsak dogodek lahko zaradi
povečanega obiska ogroža pokrajino. Ogroženost je odvisna predvsem od občutljivosti
okolja, njegovih samočistilnih sposobnosti in obremenjenosti. Preobremenjenost nekega
okolja se kaže v njegovi onesnaženosti (Ogrin, Plut, 2012). Zaradi pomena, ki ga ima turizem
na BDP in nova delovna mesta, so negativni učinki na okolje pogosto spregledani.
Za izpeljavo športne prireditve je potrebna primerna infrastruktura. Športna infrastruktura
je lahko velik porabnik prostora, prav tako parkirišča in ceste, ki jih morajo zgraditi za ta
namen. Za izgradnjo smučarske infrastrukture je na primer v alpskem svetu potrebno
odstraniti vegetacijo, ki vpliva na spremembe površinskih tokov, hitrost odtoka vode in
povečano erozijo. Izgradnja infrastrukture pomeni tudi, da je neko zemljišče trajno
umaknjeno iz uporabe (Vrtačnik Garbas, 2009). Zaradi novih elementov v pokrajini se
spremeni tudi njen izgled in s tem privlačnost. Množice obiskovalcev, ki obiščejo dogodek,
lahko škodujejo številnim elementom v pokrajini. Poslabšata se kvaliteta in struktura prsti,
zaradi hrupa so na udaru tudi živali, ki bivajo na okoliškem področju.
Športni dogodki so sami po sebi velik porabnik energije. Poleg tega proizvajajo veliko emisij,
svetlobnega, zvočnega in kemičnega onesnaževanja (Čista zmaga za občine, 2013).
Negativni ekološki vplivi nastanejo tudi zaradi turistov, ki zaradi športnega dogodka
prenočujejo v kraju, ki gosti tekmovanje. Poveča se količina odpadnih voda, odpadkov ipd.
Velik izziv pri organizaciji športnih dogodkov predstavlja tudi ureditev prometa, ki je vir
okolju škodljivih emisij. Na drugi strani zastoji obremenjujejo predvsem lokalno prebivalstvo.
Danes je zato vse bolj v ospredju trajnostni turizem, ki se ravna po treh glavnih stebrih
(ekonomski, okoljski, socialni). Trajnostni dogodki so načrtovani, da v čim manjši meri
vplivajo na okolje in družbo oz. da so z izpeljavo dogodka zadoščene potrebe organizatorjev,
tekmovalcev in obiskovalcev, ne da bi s tem prikrajšali potrebe prihodnjih rodov (Čista zmaga
za občine, 2013).
Eden izmed prvih primerov trajnosti na področju velikih športnih dogodkov so bile zimske
olimpijske igre v Lillehammerju leta 1994. Dogodek je bil skrbno načrtovan in je želel
zapuščino, ki nastane po koncu iger, narediti privlačno za lokalno prebivalstvo. Tako je bila za
nove objekte izbrana arhitektura, ki se je zlila z okoljem. Vse udeležence so organizatorji
ozaveščali o škodljivih okoljskih vplivih olimpijskih iger in jih pozivali k odgovornemu
ravnanju z odpadki, zelenemu prevozu na prizorišča ipd. (Hall, 2005).
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Slika 3: Učinki športnega dogodka

Vir: Karba in sod., 2013.
4. GEOGRAFSKI ORIS IN ZGODOVINA OBMOČJA
Občina Kranjska Gora leži v Zgornjesavski dolini na skrajnem severozahodu Slovenije. Na
severu občina meji na Avstrijo, na zahodu pa na Italijo. Vrh Peč nad Ratečami (1508 m) tako
predstavlja tromejo med omenjenimi tremi državami. Na severu se nad dolino Save Dolinke
dvigajo Karavanke, na jugu pa Julijske Alpe s Triglavom, ki je z 2864 metri najvišji vrh v
Sloveniji. Velik del površine občine tako spada tudi v Triglavski narodni park. Občina se je
zaradi naravnih danosti v osrčju Alp razvila v pomembno turistično središče. Občinsko
središče predstavlja naselje Kranjska Gora, ki je tudi največje naselje v občini. Ostali večji
kraji v občini so Mojstrana, Rateče, Gozd Martuljek in Dovje. V občini, ki obsega 256 km2
(Občine, 2014), danes živi 5287 prebivalcev (Občine, 2014). Gostota poselitve znaša 21
preb./km2 in je skoraj petkrat nižja od slovenskega povprečja, ki znaša 102 preb./km2.
Območje Kranjske Gore naj bi bilo poseljeno že pred več kot tisoč leti. Briksenški škofje so
leta 1040 od nemškega cesarja Henrika III. prejeli v fevd vsa ozemlja med Savo Bohinjko in
Savo Dolinko. Omenjeni cesar je škofom prepustil že obstoječo utrdbo v Kranjski Gori in jo
zamenjal za posestvo na Koroškem (Černe, 1992). Že v 12. stoletju so na tem območju začeli
prevladovati Ortenburški grofje. Njihovo središče na današnjih slovenskih tleh je predstavljal
Lipniški grad pri Radovljici (Občina Kranjska Gora, 2017). Ortenburžani so v Kranjski Gori
sezidali cerkev, leta 1362 pa so dobili tudi dovoljenje za ustanovitev župnije. Leta 1377 je
območje Kranjske Gore prešlo pod oblast Celjskih grofov, ki so imeli na Gorenjskem številna
posestva. Že leta 1456 so ta ozemlja prešla pod oblast Habsburžanov. Sledili so turški vpadi,
ki so te kraje močno prizadeli (Černe, 1992).
Leta 1848 je Kranjska Gora pridobila tržne pravice, leto kasneje pa je kraj dobil prvega
župana. Že pred tem, po ukinitvi zemljiških gospostev leta 1841, je bil v Kranjski Gori
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ustanovljen okrajni komisariat tretjega razreda, kjer je delovalo tudi sodišče (Občina Kranjska
Gora, 2017).
Pomembno prelomnico v zgodovini občine je predstavljala izgradnja gorenjske železnice leta
1870. Proga je bila dolga 103 km, povezovala pa je Ljubljano in Trbiž. Železniška proga je bila
pomembna za začetke turizma v Zgornjesavski dolini. Pomembna je bila tudi za delavce v
jeseniški železarni, urnik odhodov in prihodov je bil prilagojen delu v treh izmenah. Leta 1966
je bila proga ukinjena, do poletja istega leta pa večinoma tudi podrta. Tako odločitev je
takratna SFRJ (Socialistična federativna Republika Jugoslavija) sprejela zaradi domnevne
nerentabilnosti železniške proge, kar je bilo proti načelom napredka in razvoja, za katere se
je SFRJ zavzemala. To je pomenilo velik udarec za takratno živahno turistično dogajanje v
Kranjski Gori (Černe, 1992).
Slika 4: Karta občine Kranjska Gora

Vir: Geopedia, 2017.
5. TURIZEM V OBČINI KRANJSKA GORA
5.1. ZGODOVINA IN DEJAVNIKI RAZVOJA TURIZMA
Začetki turizma v Kranjski Gori segajo v prvo polovico 19. stoletja, ko so ljudje hodili na
romanja (Mlinar, 2014). Glavni cilj romarjev v tistem času so bile sv. Višarje nad Trbižem. V
30-ih letih 20. stol. se je Kranjska Gora razvila do te mere, da je predstavljala eno izmed
pomembnejših turističnih destinacij pri nas, prepoznavna pa je postala tudi v tujini. V
Zgornjesavski dolini so si turizma želeli tudi pozimi, ko je imelo večinsko kmečko prebivalstvo
več časa za udejstvovanje v turizmu. Ker so imeli tedaj prebivalci že izoblikovano miselnost
naklonjeno turizmu, so podpirali izgradnjo smučarske infrastrukture. V Planici je bila zgrajena
skakalnica, v Kranjski Gori pa leta 1938 smučišče Preseka (Černe, 1992). Začetke turizma je
spodbudila tudi že omenjena izgradnja gorenjske železnice. Po 2. svetovni vojni je Kranjska
Gora postala najpomembnejše slovensko in jugoslovansko zimskošportno središče (Černe,
1992). Tudi danes je Kranjska Gora pomembno turistično središče. Poleg že omenjenih
pestrih zimskih aktivnosti, je zelo pomembna tudi poletna sezona. Turisti imajo na voljo
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razne kolesarske steze in poletne aktivnosti na smučišču v Kranjski Gori. Občina je tudi
odlično izhodišče za pohodnike, ki želijo obiskati Triglavski narodni park in vrhove, ki se v
njem nahajajo.
Pomemben dejavnik za razvoj turizma v Zgornjesavski dolini je bilo podnebje s krajšimi
toplimi poletji in z mrzlimi zimami, ki so omogočale razvoj zimskošportnega turizma.
Preučevano območje prejme veliko padavin. Rateče, ki ležijo na dnu doline, prejmejo okrog
1600 mm padavin letno, najvišja merilna postaja pri nas (Kredarica, 2515 m) pa več kot 2000
mm. Opazne so tudi razlike v letnih temperaturnih hodih med dolinami in visokogorjem. V
dolini in nižjem gorskem svetu je povprečna temperatura najtoplejšega meseca višja od 10
°C, v visokogorju pa nižja. Povprečna temperatura najhladnejšega meseca je povsod nižja od
–3 °C. Po Ogrinovi klasifikaciji bi tako območje občine razdelili na dva klimatska tipa.
Podnebje nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji sega do višine okrog 2000 m, višje
predele pa lahko pripišemo gorskemu podnebju (Ogrin, 1998).
Visoki nakloni v okolici Kranjske Gore so bili pomemben dejavnik izgradnje smučarske in
turistične infrastrukture. Najstrmejši deli smučarske proge Vitranc v Kranjski Gori se
ponašajo z naklonom 59 % (Pokal Vitranc, 2015), kar znaša nekaj več kot 30°.
5.2. TURISTIČNA PONUDBA V OBČINI KRANJSKA GORA
Kranjska Gora je za obisk privlačna skozi celo leto, predvsem pa pozimi in poleti. V alpski
pokrajini je namreč veliko priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa.
Pozimi so to predvsem aktivnosti na snegu. V okolici Kranjske Gore je več smučarskih prog, ki
so primerne tako za družine kot za profesionalne smučarje. Poseben sloves ima proga
Vitranc v Podkorenu, kjer se vsako leto odvija tekmovanje za Svetovni pokal v alpskem
smučanju. Tekmovanje privablja številne navdušence alpskega smučanja, močno pa je
vplivalo tudi na prepoznavnost kraja. Kot pravi Mlinar (2014), je to tekmovanje Kranjsko
Goro postavilo na svetovni zemljevid. Pomemben del turistične ponudbe pozimi
predstavljajo tudi urejene proge za tek na smučeh, sankanje in seveda smučarski skoki. Z
njimi se ukvarja le peščica ljudi, vendar je Planica z dolgo tradicijo pravi magnet za gledalce,
ki si vsako leto množično ogledajo tekme za svetovni pokal v smučarskih poletih. Z izgradnjo
Nordijskega centra v Planici je občina dobila sodobne skakalnice in moderen
smučarskotekaški center.
V poletnem času občino obišče ogromno pohodnikov, saj so tu številna izhodišča za
raziskovanje Julijskih Alp in Karavank. Poleg tega se velik del Julijskih Alp nahaja v
Triglavskem narodnem parku. Pomemben del poletne ponudbe so tudi kolesarske poti.
Najbolj znana pot povezuje Mojstrano in Rateče, nadaljuje pa se preko meje v Trbiž. Poleti so
na voljo tudi številne adrenalinske aktivnosti, kot so: poletno sankanje v Kranjski Gori, zipline
v Planici, jadralno padalstvo, alpinizem ipd. Neodvisno od letnega časa je v Kranjski Gori
zaživel tudi kongresni, igralniški in wellness turizem.
Na območju občine je na voljo široka ponudba gostinskih in prenočitvenih objektov. V občini
tako lahko najdemo 12 hotelov, 4 hostle, 6 penzionov in 11 planinskih koč. V občini je kar
248 apartmajev oz. sobodajalcev (Strategija razvoja, 2015).
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5.3. TURISTIČNE NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI IN TURISTIČNI OBISK
Tabela 2: Nočitvene kapacitete, prihodi in prenočitve turistov za izbrana leta v občini Kranjska Gora

Vir: Nastanitvena statistika, 2017.
V občini Kranjska Gora je opazen trend naraščanja števila ležišč. Število ležišč je bilo največje
leta 2016, ko jih je bilo na voljo 6630. V primerjavi z letom 2009 je število ležišč naraslo za
16,5 %. Po letu 2010 se je število ležišč močno zmanjšalo, nato pa je sledila počasna rast.
Med letoma 2011 in 2015 je št. ležišč naraslo za 4,6 %. Med letoma 2015 in 2016 je prišlo do
nagle rasti, saj se je v enem letu št. ležišč povzpelo za kar 12,4 %.
Število prihodov turistov se povečuje iz leta v leto, največ prihodov pa so v Kranjski Gori
zabeležili v letu 2016. Posledično je bilo v istem letu opravljenih tudi največ nočitev, in sicer
565590. V primerjavi z letom 2009 se je leta 2016 št. prihodov povečalo za 42,5 %, št. nočitev
pa za 24,4 %. Največja rast prihodov je opazna leta 2015 in 2016. V primerjavi z letom 2014
se je naslednje leto št. prihodov povečalo 24,6 %, leta 2016 pa je Kranjsko Goro obiskalo
največ turistov. Z naraščanjem števila prihodov se povečuje tudi število opravljenih nočitev v
občini. Ob vseh trendih naraščanja je zanimivo dejstvo, da se postopoma znižuje čas bivanja
v Kranjski Gori. Leta 2010, ko je bilo povprečno bivanje turistov na preučevanem območju
najdaljše, so turisti v občini preživeli 3,2 noči. Leta 2015 in 2016 so gostje v povprečju opravili
2,73 nočitev. V primerjavi z letom 2010 se je dolžina bivanja zmanjšala za 14, 7 %.
Graf 1: Prihodi in nočitve turistov v občini Kranjska Gora
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Vir: Nastanitvena statistika, 2017.
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Graf 2: Prihodi in nočitve turistov po mesecih za leto 2016

Vir: Nastanitvena statistika, mesečni podatki, 2017.
V Kranjski Gori je največji obisk v poletni sezoni, tj. med junijem in septembrom. Višek
sezone nastopi julija in avgusta, ko je obisk daleč največji. Čeprav je Kranjska Gora znana kot
zimsko turistično središče, je zimska sezona manj pomembna od poletne. Višek zimske
sezone predstavljata januar in februar. V letu 2016 so v zimskih mesecih med decembrom in
marcem zabeležili slabo tretjino prihodov (31,5 %), med junijem in septembrom pa 50,2 %.
Julija in avgusta je prišlo 31,9 % vseh turistov, kar je več kot v celotni zimski sezoni skupaj.
Občutno manj prihodov in nočitev beležijo v aprilu in novembru. Zanimivo je dejstvo, da so v
Kranjski Gori lani v maju in oktobru, ki sta izvensezonska meseca, našteli več prihodov
turistov kot v decembru.
Graf 3: Prihodi in nočitve turistov po mesecih za leto 2016
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Vir: Nastanitvena statistika, mesečni podatki, 2017.

Nočitveni višek je, tako kot število prihodov, med junijem in septembrom. Lani so v tem
obdobju zabeležili 48 % letnih nočitev, od tega 32 % v juliju in avgustu. V zimski sezoni med
decembrom in marcem je bilo opravljenih 37 % nočitev. To kaže na dejstvo, da pozimi gostje
v povprečju opravijo več nočitev kot poleti. Februarja, ko je višek zimske sezone, so gostje v
povprečju opravili 3,6 nočitev, avgusta, na višku poletne sezone pa 2,7 nočitev. Z vidika
števila nočitev zimska sezona veliko manj zaostaja za poletno. Tisti gostje, ki pridejo pozimi,
se običajno več dni posvečajo zimskim športom (alpsko smučanje, smučarski teki itd.) oz. jim
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je to glavni cilj potovanja, poleti pa je veliko tranzitnih gostov, ki v Kranjski Gori bivajo manj
časa.
Graf 4: Število prihodov turistov po državah za izbrana leta
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Vir: Nastanitvena statistika, mesečni podatki, 2017.
Tabela 3: Število prihodov turistov po državah za izbrana leta

2009
2013
Slovenija
68976
61265
Italija
19006
21494
Nemčija
8897
12440
Hrvaška
6994
9119
Avstrija
3075
4918
Velika Britanija
6853
6858
Izrael
3007
5360
Južna Koreja
94
470
Ostali
29753
35635
Vir: Nastanitvena statistika, mesečni podatki, 2017.

2016
76519
24934
14908
10992
8149
6654
7416
9036
48373

V tabeli in na grafikonu so za izbrana leta predstavljeni prihodi turistov po državah.
Izpostavljene so države, od koder je za izbrana leta prišlo največ turistov.
Delež domačih gostov se v Kranjski Gori zmanjšuje. Leta 2009 je bil delež slovenskih gostov
47 %, leta 2013 pa 38,9 %. V zadnjem preučevanem letu je delež padel na 37 %. Kljub temu
da delež domačih turistov upada, smo Slovenci na prvem mestu po številu prihodov. Viden je
večji upad prihodov leta 2013 in počasnejša rast obiska kot pri tujcih. Med tujci, ki jih je v
Kranjski Gori vse več, za vsa izbrana leta prednjačijo Italijani, leta 2009 so predstavljali 13 %
vseh gostov, leta 2016 pa 12 %. Sledijo jim Nemci, ki so kot tretji najbolj številčen narod leta
2016 predstavljali 7,2 % vseh prihodov. Sorazmerno velik delež v zadnjem letu so
predstavljali tudi Hrvati (5,3%), ki jih je veliko manj kot Italijanov in Nemcev. Leta 2016 je
38,5 % gostov prihajalo iz drugih držav, kar kaže na veliko raznolikost obiska. Kranjska Gora
predstavlja zanimiv cilj za popotnike iz različnih držav. Zanimiv primer predstavljajo
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državljani Južne Koreje, ki jih je bilo leta 2009 le 94, leta 2016 pa kar 9036, tako da so bili leta
2016 peti najbolj zastopan narod po številu prihodov.
6. RAZVOJ SMUČARSKIH SKOKOV V PLANICI
6.1. SMUČARSKI SKOKI V OBDOBJU PRED PLANICO
Smučarski skoki so se verjetno razvili skupaj s smučanjem. Ko so smučarji na strmini naleteli
na oviro, so jo preskočili ali pa se ji izognili, odvisno od njihovega smučarskega znanja. Tako
so se skoki razvijali na območjih, kjer so ljudje smučali. Pri nas naj bi tudi na Blokah poznali
preproste skoke, kjer so na smučeh skakali čez enostavne, iz snega narejene, skakalnice.
Vendar pa bloški skoki ne kažejo veliko povezav z modernimi skoki, kot jih poznamo danes
(Batagelj, 2009). Za zibelko modernih skokov velja Norveška. Leta 1809 je Olaf Rye skočil 9.5
m, kar velja za prvi izmerjen skok v smučarski zgodovini. Leta 1860 je Sondre Auverson
Nordheim, ki velja za očeta telemark smučanja, pristal pri 30 m in obdržal svetovni rekord za
30 let. Skoki so se takrat začeli hitro razvijati v moderno disciplino, Norvežani pa so začeli
prirejati številna tekmovanja (Olympic review, 1994).
Na prelomu 19. in 20. stoletja so se skoki razširili tudi v Srednjo Evropo. Prvo tekmovanje na
tem območju so izpeljali leta 1893 v štajerskem turističnem središču Mürzzuschlagu. Tako se
je gradnja skakalnic sunkovito razširila po vseh večjih zimskih turističnih središčih v Evropi
(Batagelj, 2009).
V Sloveniji so se skoki začeli uveljavljati kot dodana vrednost zimskega turizma. Prva
skakalnica na Slovenskem je bila tako postavljena leta 1920 v Bohinju, ki je bilo prvo resnejše
zimskoturistično središče pri nas. Ideje o skakalnici v Bohinju so obstajale že leta 1908, ko so
po zgledu tujih turističnih centrov želeli obstoječi ponudbi, ki je obsegala drsanje na jezeru,
sankanje in označene smučarske ture, dodati še smučarske skoke, vendar pa je 1. svetovna
vojna onemogočila realizacijo načrtov. Iz Bohinja, kjer je leta 1921 potekalo tudi prvo
državno prvenstvo v smučarskih skokih, se je žarišče smučarskih skokov preselilo v
Zgornjesavsko dolino, predvsem v Mojstrano in Kranjsko Goro, ki sta zelo hitro napredovali.
Skakalnica v Mojstrani je v tistem času veljala za najmodernejšo pri nas (Batagelj, 2008).
Jugoslovanska zimskošportna zveza (JZŠZ) je kmalu spoznala, da se lahko smučarski skoki
razvijajo le ob dejstvu, da se posameznikom nudi možnost treninga brez visokih stroškov. Ker
so bile obstoječe skakalnice predaleč, poleg tega pa še potrebne obnove, se je JSŽS odločila,
da skakalnico zgradi v Ljubljani. Po pregledu terenov je bilo izbrano območje Šišenskega
hriba (Batagelj, 2009).
Ker so Slovenci na olimpijskih igrah v Chamonixu leta 1924 dosegli slabe rezultate, so v JSŽS k
sodelovanju povabili norveškega strokovnjaka inž. Torleifa Tunolda Hanssena. Ta je bil
zadolžen za trening naših skakalcev, ki so se pripravljali na novo olimpijado. Posvečal pa se je
tudi načrtovanju in korekturi skakalnic. V času njegovega vodstva so se slovenski skakalci
začeli udeleževati mednarodnih tekmovanj, kjer niso ravno blesteli, a so spodbudili hitro
vključevanje stroke v razvoj smučarskih skokov. Tako so v JSŽS kandidirali za organizacijo
prvega mednarodnega tekmovanja pri nas v letu 1930. Hanssen je za ta namen že leta 1928
zgradil novo skakalnico v Bohinjski Bistrici. Zaradi zapletov pri gradnji in slabega vremena,je
bilo prvo mednarodno tekmovanje odpovedano. Leto kasneje pa je Bohinj le dočakal prvo
mednarodno tekmovanje (Batagelj, 2009).
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Za obdobje pred Planico je bila značilna hitra rast smučarskih skakalnic. Postavitev skakalnic
zaradi turističnega namena v večini primerov ni upravičila gradnje, saj so številne skakalnice
hitro začele propadati. Skakalnice so zato začele nastajati zaradi športa samega, ki je bil
orientiran na mednarodno raven. Centri smučarskih skokov so bili v vseh večjih mestih, kjer
so delovali smučarski klubi. Tako so skakalnice nastale v bližini vseh večjih mest: Maribor,
Celje, Kranj, Škofja Loka, Zagorje itd.), medtem ko je Smučarski klub (SK) Ilirija že imel
skakalnico na Šišenskem hribu (Batagelj, 2009).
6.2. ZAČETEK PLANIŠKE TRADICIJE
Zaradi nepredvidljivih in s snegom skopih zim v Ljubljani je SK Ilirija leta 1931 odprla Dom
Ilirija v Planici. Razlog za izbiro te lokacije se je skrival tudi v dobri železniški povezavi z
Ljubljano. V Planici so za vstop na mednarodni zemljevid smučarskih skokov potrebovali le še
nove in moderne skakalnice, kjer bi lahko organizirali svetovno prvenstvo (Giaccomeli,
Guček, 2013).
V času nastanka skakalnic v Planici, je bil SK Ilirija eden največjih smučarskih klubov na
Slovenskem, njegov predsednik Joso Gorec pa je bil tudi tajnik pri JSŽS, zato je imel klub
nekaj vpliva na odločanje pri JSŽS. Gorec je bil glavni pobudnik gradnje skakalnice, blizu pa
sta si bila tudi z inž. Stankom Bloudkom, ki je skrbel za večino gradbenih del v Iliriji
(Giacomelli, Guček, 2013). Gorec je bil zagovornik skakalnice, ki bi bila primerljiva z večjimi
tujimi skakalnicami. Za uspešno kandidaturo prvenstva FIS pa bi morala biti kritična točka
doskoka med 60 m in 70 m (Batagelj, 2009).
Leta 1932 se je inž. Stanko Bloudek lotil gradnje skakalnice, čeprav sredstva zanjo sploh niso
bila zagotovljena (Batagelj, 2009). V tistem letu je Mednarodna smučarska zveza (FIS) izdala
tudi navodila za uradne norme za gradnjo skakalnic, hkrati pa predpisala največjo dovoljeno
dolžino skakalnic. Bloudku so novi konstruktorski podvigi vedno predstavljali poseben izziv,
zato so bila denarna sredstva zanj drugotnega pomena. Načrt skakalnice na papirju je čim
hitreje želel prenesti v realnost (Stepišnik, 1971). Skakalnico je proti koncu istega leta
dokončal, a le v delu doskočišča (Šoukal cv. Batagelj, 2009), že med gradnjo pa so se mu
porajale nove zamisli o gradnji (Stepišnik, 1971). Čeprav so se čez skakalnico podali nekateri
skakalci, jo je komisija JSŽS uvrstila med tiste skakalnice, ki niso primerne za uradna
tekmovanja (Batagelj, 2009). Ko so bila nesoglasja med Ilirijo in JSŽS glede prve skakalnice
razrešena, je Ivan Rožman izdelal načrt za postavitev 80 metrske skakalnice na istem terenu
(Giacomelli, Guček, 2013). Rožman je imel pri načrtovanju skakalnic že predhodne izkušnje in
je tudi bolje razumel, kako zgraditi ustrezno skakalnico (Batagelj, 2009), poleg tega je bil
pripravljen projekt tudi financirati. S soglasjem JSŽS je tako leta 1933 v pičlih dveh mesecih
zgradil novo skakalnico (Giacomelli, Guček, 2013).
Po izgradnji skakalnice so avtorstvo zmotno pripisali Bloudku, čeprav naj bi ta Rožmana sam
prosil, da zgradi skakalnico. Rožman naj bi tudi izjavil, da je bila Bloudkova skakalnica
načrtovana povsem napačno in bi bila za skakalce nevarna, saj bi ti pristali na ravnini.
Bloudek je kasneje trdil, da se mu avtorstvo pripisuje proti njegovi volji (Batagelj, 2009).
Zanimivo je, da se avtorstvo skakalnice še danes pripisuje Bloudku, čeprav je njen avtor brez
dvoma Ivan Rožman.
Planica je prvo uradno tekmovanje gostila 25. 3. 1934. V dolino pod Poncami so takrat prišli
tudi najboljši norveški skakalci, ki so bili nad skakalnico navdušeni, novice o dolgih skokih pa
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so hitro zakrožile po svetu, zato naj bi se na tekmovanju zbralo okrog 4000 ljudi (Batagelj,
2009). Zaradi toplega vremena je bila prireditev ogrožena, vendar je Ivan Rožman takrat
izumil mešanico soli in raztopino salmiaka, kar je utrdilo snežno površino. Tako so prvič v
zgodovini skakalnico pripravili s kemičnim preparatom (Giaccomeli, Guček, 2013).
Tekmovanje je dobil Norvežan Birger Ruud, pred svojim bratom Sigmundom in Avstrijcem
Gregorjem Höllom (Batagelj, 2009). Po tekmi so skakalci lahko skakali še iz zaletnih mest po
lastni izbiri, vsi pa so bili željni skočiti čim dlje. Takrat je Birgerju Ruudu uspelo nekaj
neverjetnega, ko je pristal pri 92,5 m (Stepišnik, 1971) in tako postavil nov svetovni rekord, ki
je bil prvič v zgodovini smučarskih skokov dosežen v Planici. To je bila v tistem času velika
senzacija, saj je Jugoslavija prej veljala za eksotično smučarsko državo. Skakalnica in nov
rekord pa sta požela veliko zanimanja doma in v tujini (Stepišnik, 1971).
Slika 5: Prvo mednarodno tekmovanje na Bloudkovi velikanki leta 1934

Vir: O zgodovini Planice, 2017.
Po uspešni prireditvi leta 1934 je Bloudek leto kasneje naredil nove načrte za povečanje
skakalnice, kjer je želel doskočišče povišati za 2 m, vrh pa pomakniti za 10 m nazaj in tako
omogočiti nižji let skakalcev na snežno površino. FIS je sprva tekmovanje prepovedala, ker
naj ne bi prejeli načrtov, kjer bi ocenili ustreznost skakalnice. Joso Gorec je načrte kasneje še
enkrat poslal in tekma leta 1935 je bila odobrena (Guček, 2012). Norvežani so tistega leta
prispeli v Planico, vendar pa jim je njihova zveza brez razloga prepovedala tekmovati
(Stepišnik, 1971). Težko obdobje se je pokazalo po prireditvi, ko je ta dobila nasprotnike na
domačem in tujem terenu. Med domačimi klubi in JSŽS je prišlo do notranjih trenj. Ilirija in
JSŽS sta bili zadolženi in sta se znašli v težavah. Gorec je ustanovil Združenje smučarjev
Planica (ZSP), sedež pa postavil v Beograd. Tako so veliko lažje prihajali do finančnih
sredstev, ki so bila usmerjena v razvoj skakalne šole, skrb za skakalnico in organizacijo tekme
za svetovni pokal. Hkrati je Gorec s to potezo zmanjšal vpliv odbornikov v Ljubljani, ki so tako
kot FIS nasprotovali dolgim poletom (Guček, 2012). FIS in Norveška smučarska zveza sta
predstavljali naslednjo težavo pri organizaciji planiške prireditve. Po olimpijskih igrah 1936 v
Garmisch-Partenkirchnu so izdali prepoved skakanja na skakalnicah, večjih od 70 m (Batagelj,
2009). Leta 1936 je bila v Planici prenovljena Bloudkova velikanka s K točko pri 106 m
(Batagelj, 2009), zato je prepoved skakanja močno prizadela organizatorje. Poleg tega velja
omeniti, da so Norvežani isti dan, ko so bile tekme v Planici, doma skakali na skakalnici v
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Renniju, ki je dovoljevala skoke do 100 m (Stepišnik, 1971). Tekmovanje se je kasneje vseeno
odvilo, Avstrijec Sepp Bradl pa je prvi v zgodovini preskočil 100-metrsko znamko in pristal pri
101,5 m. Tekmovanje je preseglo vsa prejšnja, na tekmi naj bi se zbralo 15.000 obiskovalcev.
Slika 6: Sepp Bradl med letom

Vir: Skisprungpol.
Boj Norvežanov in FIS-a proti Planici se je še naprej stopnjeval, saj so po tekmovanju
skakalnico v Planici zaprli. Gorec in Bloudek sta skupaj z Bildesteinom in Luthrom predlagala
uvedbo nove discipline – smučarskih poletov. Ta je dobila zeleno luč FIS -a, z uvedbo poletov
pa se ni strinjal švicarski inženir Straumman, ki je že pred tem podal idejo o smučarskih
poletih in se s tem dolga leta znanstveno ukvarjal. Tako je Planica 1937 prišla do svoje
najnižje točke, FIS je na velikanki prepovedala celo trening (Batagelj, 2009). Leta 1938 je
Gorec na zasedanju FIS-a v Helsinkih zahteval uvedbo smučarskih poletov in to tudi dosegel.
Planiška velikanka je bila znova odprta. Gorec je uspel izničiti krivične ukrepe proti Planici
(Guček, 2012) in tako predstavlja glavnega diplomata v boju za polete v Planici. Na prireditvi
leta 1938 je bila udeležba maloštevilna. Z namenom da popravi svoj obstoječi rekord, je
prišel tudi Sepp Bradl, ki je pristal pri 107 m in tako uspel v svoji nameri. Leta 1941 je
potekalo še zadnje tekmovanje, preden je 2. svetovna vojna zajela tudi Jugoslavijo. Takrat so
gledalci v Planici videli kar pet rekordov v istem dnevu, najdlje je skočil Nemec Rudi Gering s
118 metri (Guček in sod., 1999).
6.3. PLANICA PO 2. SVETOVNI VOJNI
V Planici so sicer potekali poleti od leta 1947 naprej, leto kasneje je padel nov svetovni
rekord pri 120 m, vendar pa je bila Bloudkova velikanka v slabem stanju. Leta 1951 so jo
začeli obnavljati po Bloudkovih načrtih, postavili so betonsko doskočišče in stolp. Vendar pa
najdaljših poletov na svetu v Planici nismo več videli (Stepišnik, 1971). Po letu 1950 se je
središče skokov preselilo v Nemčijo in Avstrijo. Zaživeli sta letalnici v Oberstdorfu in na
Kulmu (Giacomelli,Guček,2013).
Novo obdobje v Planici predstavlja leto 1969, ko sta brata Lado in Janez Gorišek postavila
sodobno letalnico, ki se je lahko kosala z ostalimi tujimi velikankami. Gorišek je idejo o
postavitvi letalnice začel gojiti že leta 1962 (Fornezzi, 2015). Ta je bila zasnovana tako, da je
bil možen tudi razvoj v prihodnosti, čeprav poletov prek 200 m takrat nihče ni glasno
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napovedoval (Guček in sod., 1999). Po drugem pregledu skakalnice, ki ga je opravil takrat
najbolj priznani konstruktor na svetu Heini Klopfer, je Planica dobila zeleno luč za
tekmovanja. Ta so se pričela marca 1969 in že prvi dan se je v Planici zbralo 15.000 ljudi.
Padel je nov svetovni rekord, ki ga je s 156 m postavil Björn Wrikola. Zanimanje za polete je
močno naraslo in že naslednji dan je v Planico prišlo 30.000 obiskovalcev. Ti so vrhunec dne
doživeli, ko je Jiří Raška pristal pri 164 m. Ta vikend je v Planici postregel z rekordnimi
številkami (Guček in sod, 1999), Planico pa vrnil na pota stare slave.
Leta 1971 so se na kongresu Mednarodne smučarske zveze uresničila dolgoletna
prizadevanja Stanka Bloudka in Josa Gorca, da bi smučarski poleti postali samostojna
disciplina. Poleg priznanja samostojne discipline so se odločili tudi za uvedbo svetovnih
prvenstev v smučarskih poletih, skupščina pa je prvo prvenstvo soglasno dodelila Planici
(Guček in sod., 1999).
Leta 1985 so v enem dnevu padli kar trije rekordi. Najprej je Američan Mike Holland skočil
186 m. Finec Matti Nykänen je pristal pri 187 m, kasneje pa še pri 191 m. Takrat je FIS uvedla
sporno pravilo, ki skokov daljših od 191 m ni priznavalo, čeprav so skakalci presegali to
daljino (Giacomelli, Guček, 2013). Pravilo je v veljavi ostalo kar do leta 1994 (Planica, 2017).
Skoki v Planici so se razvijali naprej. Leta 1988 je Jugoslavijo z dvema zmagama razveselil
Primož Ulaga, leta pa 1994 je Toni Nieminen prvi preletel magično mejo 200 m, ko je pristal
pri 203,5 m. Po letu 2000 so skoki čez 200 m postali nekaj samoumevnega. Slovence je leta
1997 in 1998 v Planici razveselil Primož Peterka, ki je kot prvi Slovenec zmagal v skupnem
seštevku za svetovni pokal v smučarskih skokih. To je leta 2016 uspelo tudi Petru Prevcu.
Uspehi naših skakalcev so zagotovo pomemben dejavnik razvoja in popularizacije tega športa
pri nas.
Planica pa je na začetku tega tisočletja doživljala tudi bolj črne trenutke. Leta 2001 se je
podrla Bloudkova velikanka in tako več kot desetletje kazila ugled Planice. Obnovljena je bila
šele leta 2012 v sklopu prenove Nordijskega centra Planica, ki ga je financirala država. Leta
2015 je bila prenovljena in povečana tudi Letalnica bratov Gorišek. V sklopu Nordijskega
centra Planica je bil zgrajen tudi moderen smučarskotekaški center, osrednja stavba z
muzejem in športni hotel (Planica, 2017).
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Slika 7: Množica obiskovalcev na tekmi za Svetovni pokal v poletih

Avtor: Urban Križaj, 2017.
6.4. PLANICA V DANAŠNJEM ČASU
Tekmovanje za svetovni pokal v smučarskih poletih v Planici je danes največji športni
dogodek, ki se odvija v Sloveniji. Tekmovanje poteka vsako leto, na sporedu je konec marca,
kot zadnje prizorišče tekem za svetovni pokal. Običajno so v Planici na sporedu tri tekme, ki
se odvijajo od petka do nedelje. Zaradi bogate tradicije, atraktivnosti smučarskih poletov in
uspehov športnikov je prireditev priljubljena tako doma kot v tujini.
Tekmovanje v Planici pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) organizira Smučarska
zveza Slovenije oz. Organizacijski komite Planica (OK Planica). Da gre za organizacijo velikega
dogodka pričajo tudi številke. V rekordni sezoni 2016, ko je prireditev obiskalo 110.000
obiskovalcev (Letno poročilo SZS, 2016), so naredili kar 500.000 evrov prihodkov (Planica
prinesla dobiček, 2016). Prihodkov je bilo približno 3,1 milijona evrov, izdatkov pa okrog 2,6
milijona evrov (Planica prinesla dobiček, 2016). Pri tem so glavni viri prihodkov prodaja
vstopnic, sponzorska sredstva, prodaja televizijskih pravic in prodaja na stojnicah. Glavne
odlive predstavljajo: potrošni material, promocija, stroški vzdrževanja, izplačila delavcem,
izplačila nagrad, zavarovanje, elektrika, najemnine, prevozi, komunalne storitve, prenosna
stranišča ipd. (Letno poročilo SZS, 2016).
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Obisk Planice je tradicionalno množičen. V treh tekmovalnih dneh prireditev obišče tudi
prek 100.000 ljudi, številke pa se večinoma gibljejo med 50 in 70 tisoč obiskovalci (Dolhar,
2017). Obisk je posebej velik, kadar so v sezoni uspešni slovenski skakalci. Taka sezona je
bila leta 2016, ko je Peter Prevc prejel Veliki kristalni globus za najboljšega tekmovalca
sezone. Razlog za nizko udeležbo leta 2013 je bila drugačna izpeljava tekmovanja. Tekme so
se namreč odvijale na Bloudkovi velikanki in ne na Letalnici bratov Gorišek kot običajno.
Graf 5: Število obiskovalcev na tekmah za svetovni pokal v Planici

Vir: Dolhar, 2017.
Organizacijski komite Planica je od leta 2013 pozornost posvečal tudi področju trajnostnega
razvoja. Prireditelji spodbujajo različne oblike trajnostne mobilnosti za prihod na prizorišče
(Trajnostni razvoj, 2017), da bi zagotovili čim hitrejši pretok prometa in čim manjše izpuste
okolju škodljivih plinov. Primer dobre prakse je prevoz z vlakom do Jesenic in naprej z
brezplačnim avtobusom. Obiskovalce spodbujajo, naj osebne avtomobile pustijo v Kranjski
Gori, od tam pa pot proti Planici nadaljujejo peš ali z brezplačnim avtobusom.
Poleg urejanja mobilnosti so v prireditvenem prostoru postavili tudi številne zabojnike, kjer
je možno direktno ločevanje odpadkov (Trajnostni razvoj, 2017).
Slika 8: Logotip planiškega tekmovanja za svetovni pokal

Vir: Expo Biro, 2017.
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7. ANALIZA VPLIVA SMUČARSKO SKAKALNE PRIREDITVE V OBČINI KRANJSKA GORA
7.1. VPLIV SMUČARSKO SKAKALNE PRIREDITVE NA PREBIVALSTVO
7.1.1 Izvedba in cilji ankete
Anketiranje je bilo izvedeno aprila 2017 in je bilo v celoti opravljeno na terenu v preučevani
občini. Rezultati in ugotovitve bodo predstavljeni v tem poglavju.
Anketa je obsegala sedem vprašanj, oblikovana pa je bila tako, da bi nanjo lahko odgovorilo
čim več anketirancev. V analizo je bilo vključenih 100 (N = 100) naključnih prebivalcev občine
Kranjska Gora. Namenoma predstavljajo večji delež anketirancev prebivalci Rateč in Kranjske
Gore, saj se prireditev odvija v naselju Rateče, turistični vpliv pa najbolj do izraza pride v
Kranjski Gori. V anketi so sodelovali tudi prebivalci drugih naselij v občini (Mojstrana, Gozd
Martuljek). Dva anketiranca sta kot kraj bivanja navedla Dovje, vendar smo pri analizi, katere
rezultati so predstavljeni v tem poglavju, njune odgovore obravnavali skupaj z odgovori
anketirancev iz Mojstrane.
Cilj anketiranja je bilo raziskati, kako prireditev za svetovni pokal v smučarskih skokih v
Planici vpliva na prebivalstvo v občini Kranjska Gora. Anketa je bila sestavljena iz sedmih
vprašanj, s katerimi smo želeli spoznati učinke prireditve, ki so za prebivalce dobrodošli in
sprejemljivi. Anketiranci so med drugim odgovorili tudi na vprašanje o morebitni materialni
koristi in načinu participacije pri samem dogodku.
7.1.2. Raziskava med prebivalci
Graf 6: Spol anketirancev
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Iz prvega grafikona je razvidno, da je pri anketi sodelovalo 100 ljudi, zato lahko števila
anketirancev, ki so prikazana na grafu, enačimo z odstotki. Anketiranih je bilo 53 žensk in 47
moških.
Graf 7: Kraj bivanja anketirancev

Največ anketirancev (48 %) je kot kraj bivanja navedlo Kranjsko Goro, ki je tudi sicer največje
naselje v raziskovanem območju. Skoraj tretjina vprašanih prihaja iz Rateč (32 %), sledita
Mojstrana z dvanajstimi anketiranci in Gozd Martuljek z osmimi.
Graf 8: Starostne skupine anketirancev
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Anketirance smo po starosti razdelili v štiri skupine. Največ vprašanih je bilo starih med 46 in
65 let (34 %), sledi starostna skupina od 26 do 45 let, v katero se je uvrstilo 28 anketirancev.
Nekoliko manj zastopani sta bili starostni skupini do 25 let in nad 65 let. V prvo se je uvrstilo
20 % vprašanih, v drugo pa 18 %.
Graf 9: Najpogostejši način spremljanja tekem v Planici

Skoraj polovica anketirancev (48 %) si tekme v Planici ogleda kar pred televizijskimi zasloni. V
živo na prizorišču si tekme ogleda 36 % vprašanih. Nekaj anketirancev tekme spremlja na
drug način. Vseh šest vprašanih je odgovorilo, da tekme spremljajo ob delu. Le 9 %
domačinov tekem za svetovni pokal v Planici ne spremlja.
Graf 10: Pogostost obiska prireditve
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Domačini tekme redno spremljajo v živo, kar 31 % vprašanih se tekem udeleži vsako leto, 18
% vprašanih pa skoraj vsako leto. Zgovoren je podatek, da le sedem vprašanih še ni obiskalo
tekem za svetovni pokal v smučarskih skokih. Veliko vprašanih tekme obišče le občasno, 29
% je takih, ki so prireditev obiskali nekajkrat v življenju, 15 % domačinov polete v Planici
obišče na 5–10 let. Treba je poudariti, da so nekateri anketiranci, ki pripadajo četrti starostni
skupini (65 +), včasih redno obiskovali prireditve, v zadnjem času pa teh ne obiskujejo več,
saj jim to v večini primerov preprečuje poslabšano zdravstveno stanje ali otežena mobilnost.
Graf 11: Koristi, ki jih imajo vprašani zaradi prireditve

Pri tretjem vprašanju so anketiranci za »da« ali »ne« najprej navedli, ali imajo sami oz. kdo
od njihovih sorodnikov kakršno koli ekonomsko korist od prireditve. Na vprašanje je
pritrdilno odgovorilo 42 % domačinov, 58 % jih je vprašanje zanikalo. Tisti, ki so odgovorili z
»da«, so v vprašanju 3a razkrili, kakšne vrste koristi jim prireditev prinaša. Največ vprašanih
(16 %) ima korist v obliki zasedenih nočitvenih kapacitet ali zaradi povečanega obiska v
njihovih gostinskih lokalih. Nekateri anketiranci (7 %) so v času tekmovanj za svetovni pokal
zaposleni v Planici, trije imajo tam stalno zaposlitev. Trije anketiranci imajo v lasti druge
storitvene dejavnosti, ki beležijo večji promet v času prireditve. Sedem anketirancev pa je
prepoznalo pozitivne vplive, ki jih ima prireditev na njihove sorodnike. Kot odgovor je bila
ponujena tudi možnost »drugo«, ki jo je izbralo 6 % vprašanih. Slednji so poudarili, da imajo
sami posredno korist, ker so zaposleni v turizmu.
S četrtim vprašanjem smo preverili, ali domačini kakor koli sodelujejo oz. so sodelovali pri
samem dogodku. Kar 44 % vprašanih na različne načine sodeluje pri samem dogodku, 56 %
vprašanih pri dogodku nikdar ni sodelovalo. Tiste, ki so odgovorili, da na prireditvi sodelujejo,
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smo povprašali tudi, kako sodelujejo. Odgovori so pokazali, da so to večinoma prostovoljni
delavci, ki imajo zelo različne zadolžitve. Raznovrstne odgovore smo skušali skrčiti v čim manj
skupin. Najbolj zastopanimi med vprašanimi so bili gasilci (9 %), ki na prizorišču skrbijo za red
in varnost. Deset vprašanih opravlja oz. je opravljajo raznolika prostovoljna dela, odvisno od
potreb organizatorjev, zato so na grafu uvrščeni v skupino »Prostovoljec«. Pet anketirancev
pomaga oz. so nekoč pomagali pri teptanju doskočišča. Enako število anketirancev je s
prireditvijo povezano prek različnih turističnih društev. Delo na stojnici opravlja 4 %
vprašanih, stalno zaposlitev imata dva vprašana. Sledijo odgovori z 1 % anketirancev (aktivni
skakalec, delo pri GRS, postavljanje tribun, pobiralec kamenja itd.).
Graf 12: Sodelovanje pri prireditvi

Graf 13: Način sodelovanja pri prireditvi
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Sledilo je peto vprašanje, pri katerem smo želeli izvedeti, kakšen je odnos lokalnega
prebivalstva do obravnavane prireditve. Anketiranci so lahko izbrali enega izmed štirih
odgovorov na lestvici, pri čemer 1 predstavlja zelo negativen vpliv, 4 pa zelo pozitiven.
Namenoma nismo uporabili običajne 5-stopenjske lestvice, saj so se tako vprašani morali
odločiti, ali je njihovo videnje dogodka pozitivno ali negativno. Večina vprašanih (64 %) na
dogodek gleda zelo pozitivno, 34 % pa pozitivno. Le dva anketiranca imata na prireditev
negativen pogled. Nihče od vprašanih dogodka ne prepoznava kot zelo negativnega.
Vprašani, ki so bili morda nevtralno opredeljeni, dogodek dojemajo v pozitivni luči.
Aritmetična sredina vrednosti odgovorov znaša 3,62.
Tabela 4: Odnos do prireditve

Graf 14: Glavni vzrok za določen odnos do prireditve
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Pri vprašanju 5a nas je zanimalo, kaj je bistveni vzrok za pozitivno oz. negativno dojemanje
prireditve. Anketiranci so kot najbolj pozitivno videnje dogodka ocenili pozitiven vpliv
prireditve na turizem (16 %). S 13 % sledi promocija kraja oz. občine. Vprašani kot glavno
pozitivno stvar prireditve dojemajo tudi zabavo (11 %), pestro dogajanje (7 %) in dobro
vzdušje (7 %). Ti trije odgovori so si med seboj zelo podobni, zato lahko rečemo, da točno
četrtina vprašanih dogodek dojema pozitivno zaradi zabave in pestrega dogajanja med
prireditvijo. Sledijo odgovori, ki poudarjajo pomen dogodka na nacionalni ravni. Po trije
vprašani menijo, da gre za simbol Slovenije oz. dobro promocijo Slovenije, hkrati pa je
prireditev tudi pomemben povezovalni člen naroda (2 %). Nekateri so kot glavni razlog
svojega pozitivnega odnosa do prireditve izrazili atraktivnost smučarskih skokov (4 %) in
ljubezen do tega športa (4 %), s štirimi odgovori pa so izrazili tudi pomembnost uspehov
naših skakalcev. Pomemben razlog med vprašanimi je tudi dolga tradicija prireditev (10 % ).
Ekonomski vidik opisuje kot najbolj pomemben 7 % vprašanih. Pet domačinov zaradi
prireditve beleži povečan zaslužek, dvema pa je stalna zaposlitev v Planici glavni vir dohodka.
Le dva anketiranca sta izrazila negativno mnenje o prireditvi, saj je po njunem mnenju
območje zaradi velikega obiska preobremenjeno.
Šesto vprašanje je sestavljalo šest trditev. Anketiranci so svoje strinjanje z vsako izmed
trditev ocenili na lestvici od 1 do 5, pri čemer je ocena 1 pomenila, da se s trditvijo sploh ne
strinjajo, ocena 5 pa, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. Pri tem vprašanju nas je zanimalo,
v kakšni meri se lokalno prebivalstvo strinja z nekaterimi vplivi, ki jih lahko povzroči velik
športni dogodek.
Tabela 5: Ocene in aritmetične sredine trditev

N = 100
Opomba: Vprašani so odgovarjali s pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice, kjer ocene pomenijo: 1 - sploh se ne
strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - niti se ne strinjam, niti se strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam.
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Aritmetične sredine posameznih trditev kažejo, da se prebivalci močno strinjajo s tem, da
prireditev pozitivno vpliva na prebivalstvo (AS = 4,40). Anketiranci so povečini ljubitelji
smučarskih skokov, veliko jim pomeni tudi dolga tradicija te športne prireditve (AS = 4,55).
Vprašanih hrup in množice obiskovalcev v času prireditve ne motijo.
Kar 84 % anketirancev je ljubiteljev smučarskih skokov oz. jim tradicija poletov v Planici
predstavlja poseben simbolen pomen. 61 % vprašanih se s trditvijo popolnoma strinja, kar
pomeni ,da so odgovorili z oceno 5. Le štirje anketiranci niso ljubitelji smučarskih skokov oz.
jim tradicija ne predstavlja posebnega pomena. Nekaj (12 %) je tudi takih, ki se glede trditve
niso mogli opredeliti.
Skupno se kar 89 % vprašanih strinja, da prireditev pozitivno vpliva na lokalno prebivalstvo.
Od tega je 69 % takih, ki se s trditvijo popolnoma strinjajo. Le trije anketiranci se ne strinjajo
s trditvijo, nihče pa se s trditvijo sploh ne strinja. Nekaj anketirancev (8 %) je ostalo
neopredeljenih, vprašanju so podali oceno 3.
Večina vprašanih (48 %) se sploh ne strinja s tem, da so prometni zastoji in hrup v času
prireditve moteči. 14 ljudi se s trditvijo ne strinja, kar pomeni, da so trditvi pripisali oceno 2.
Približno petina (21 %) se ni mogla opredeliti, ali sta promet in hrup moteča ali nemoteča
vpliva prireditve. Osem ljudi se s trditvijo strinja, devet pa se jih s trditvijo popolnoma strinja.
Promet je skupno moteč dejavnik za 17 % vprašanih.
Množice obiskovalcev v času prireditve so moteč dejavnik le za 8 % domačinov. 9 %
vprašanih je glede povečanega obiska neopredeljenih, 81 % ljudi se s trditvijo ne strinja. Tudi
aritmetična sredina (AS = 1,58) kaže na močno prevlado tistih, ki se s trditvijo niso strinjali.
Pri peti trditvi, ki je poudarjala, da se zaradi Planice v občini gradi veliko nove infrastrukture,
so ljudje ostali najbolj nevtralni. Modus je namreč ocena 3, z njo pa je odgovorilo 34 %
vprašanih. Sledijo tisti, ki se popolnoma strinjajo, da se zaradi tekme v Planici gradi veliko
nove infrastrukture (27 %) ter tisti, ki so odgovoru pripisali vrednost 4 (23 %). Desetina
vprašanih se s trditvijo sploh ne strinja, 6 % pa se jih s trditvijo ne strinja.
Odgovori anketirancev kažejo, da je lokalna skupnost zaradi prireditve bolj povezana. S
trditvijo se je namreč popolnoma strinjalo 44 % vprašanih, 17 % je bilo takih, ki so odgovorili
z oceno 4. Druga po številu odgovorov je skupina vprašanih, ki so odgovorili z oceno 3 (30 %).
Le 9 % občanov trdi, da prireditev nima vpliva na lokalno povezovanje.
Zadnje vprašanje je anketirance spraševalo, ali so se kdaj udeležili tudi kakšne druge tekme
za svetovni pokal v smučarskih skokih. Skoraj dve petini vprašanih (39 %) se je udeležilo tudi
kakšne druge tekme. Večina (61 %) drugih tekem za svetovni pokal v smučarskih skokih ni
obiskala. Vseeno pa je delež tistih, ki so bili tudi na drugih tekmah dokaj visok.
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Graf 15: Udeležba na drugih tekmah za svetovni pokal v smučarskih skokih

7.1.3. Ugotovitve
Prebivalci občine Kranjska Gora so ljubitelji smučarskih skokov in tradicije poletov v Planici.
Velika večina vprašanih je pozitivno naravnana do samega dogodka, skoraj 49 % vprašanih se
dogodka udeleži skoraj vsako leto, le 7 % vprašanih prireditve še ni obiskalo. Domačini
negativnih vplivov prireditve praktično ne zaznavajo. Promet, hrup in množice obiskovalcev v
času prireditve jih ne motijo, poudarjajo pa pozitiven vpliv prireditve in posledično
povezovanje lokalne skupnosti. Velik del domačinov pri dogodku sodeluje na različne načine.
Med njimi prednjačijo prebivalci Rateč. Med 32 vprašanimi jih kar 22 (68,75 %) sodeluje pri
prireditvi. Ostalih 22 vprašanih, ki tudi sodelujejo pri prireditvi, prihaja iz ostalih krajev
občine.
Visok delež prebivalstva (35 %) ima od prireditve tudi neposredne ekonomske koristi.
Dodatnih 7 % vprašanih je odgovorilo, da imajo od nje ekonomske koristi njihovi sorodniki.
Zaradi velike vpetosti domačinov v sam dogodek je slika dojemanja prireditve zelo pozitivna.
7.2. VPLIV SMUČARSKO SKAKALNE PRIREDITVE NA TURIZEM
7.2.1 Cilji in metode dela
Cilj drugega dela na terenu je bilo od različnih turističnih ponudnikov dobiti informacije o
zasedenosti nočitvenih kapacitet, strukturi gostov, pomembnosti prireditve z vidika celotne
turistične sezone ipd. Informacije sem pridobil z metodo intervjuvanja na terenu. Tudi to
terensko delo je potekalo aprila 2017.
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7.2.2. Raziskava med turističnimi ponudniki
V intervju je bilo vključenih 6 objektov z nočitvenimi kapacitetami ter en gostinski obrat. Za
dodatne informacije o vplivu na turizem sem opravil intervju tudi v Turističnoinformacijskem centru Kranjska Gora. Pri intervjuju so sodelovali trije hoteli, hostel, gostišče,
apartmaji in gostinski lokal. V Kranjski Gori sem prejel intervju v dveh hotelih, pri lastniku
apartmajev in v gostinskem obratu. V Ratečah so podatki zbrani za en hotel in eno gostišče.
Na prošnjo za intervju so se odzvali tudi v hotelu v Gozdu Martuljku in hostlu v Mojstrani.
Med pogovorom smo vsem zastavili šest vprašanj.
Pri prvem vprašanju smo želeli izvedeti, kakšna je zasedenost nočitvenih kapacitet v času
tekmovanja za svetovni pokal v Planici. Vsi intervjuvanci so podali enak odgovor, da so
zasedene vse nočitvene kapacitete, ki jih imajo na voljo. Po besedah predstavnikov
Turistično-informacijskega centra v Kranjski Gori so zasedene vse namestitvene kapacitete v
občini Kranjska Gora. Zaradi odpovedi v zadnjem trenutku pa nekaj ležišč vedno ostane
praznih. Vseeno pa so nočitvene kapacitete vedno zasedene med 98 in 100 %. Povpraševanje
je vedno večje od ponudbe, zato povečan obisk beležijo tudi kraji zunaj občine Kranjska Gora
(Trbiž, Beljak, Jesenice).
Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, kakšna je struktura gostov in koliko nočitev opravijo.
Povprašali smo še, ali ogled tekme turistom predstavlja edini namen potovanja. Po besedah
intervjuvancev se struktura gostov iz leta v leto spreminja. Ker je tekma v Planici
tradicionalno zadnja v sezoni, je struktura gostov odvisna od uspehov reprezentanc, ki so jih
nanizali v določeni sezoni. Kljub omenjenemu dejstvu je struktura gostov zelo pesta. Nekateri
si tekmo ogledajo vsako leto, ne glede na ostale dejavnike. Tako vprašani navajajo velik delež
Norvežanov, Poljakov, Slovencev, Avstrijcev, Nemcev in tudi Švicarjev. Deleži gostov po
narodnosti se med ponudniki zelo razlikujejo. V Planici so v 90 % gostje Slovenci, v penzionu
v Ratečah pa z istim odstotkom prednjačijo vsakoletni gostje iz Norveške.
Največ gostov prenočuje dvakrat oz. bivajo v občini od petka do nedelje. Nekateri manjši
ponudniki ležišč (apartmaji, penzion) zaradi velikega povpraševanja dajejo prednost tistim, ki
si želijo tu bivati dlje časa. Tako veliko turistov opravi tudi tri nočitve. Aktivni športniki in
predstavniki medijev običajno opravijo od pet do šest nočitev.
V času tekmovanja skoraj ni gostov, ki bi prišli z drugim namenom. V penzionu v Ratečah
poudarjajo, da imajo vse kapacitete v času svetovnega pokala v smučarskih poletih
rezervirane že za eno leto naprej, medtem ko v dveh izmed intervjuvanih hotelov gostijo
tekmovalce, predstavnike medijev ipd. V enem izmed hotelov v Kranjski gori pojasnjujejo, da
je gostom ogled tekme prvotni cilj potovanja, vendar pa se manjši delež tujih gostov odloči
tudi za obisk okoliških krajev (npr. Bled).
Tretje vprašanje se je nanašalo na potrošnjo gostov v času prireditve. Vsi vprašani so enotni,
da je potrošnja gostov višja od običajne. Potrošnja je odvisna tudi od strukture gostov.
Nekateri gostje imajo veliko večjo kupno moč (Norvežani, Nemci, Avstrijci itd.), zato si
pogosto privoščijo več. Na drugi strani so Poljaki in Čehi običajni ali celo podpovprečni
potrošniki.
Tako v barih in restavracijah znotraj nočitvenih kompleksov vsi opažajo nadpovprečno
potrošnjo, razen v hostlu v Mojstrani, kjer ne beležijo povečane potrošnje gostov. To lahko
pripišemo oddaljenosti kraja od središča družabnega dogajanja, ki je v Kranjski Gori. Tudi
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lastniki apartmajev neposredno niso deležni zaslužka od dodatne potrošnje turistov. Na
drugi strani intervjuvani gostinski lokal v Kranjski Gori beleži močno povečan obisk, poleg
tega je potrošnja gostov zelo velika. V omenjenem gostinskem lokalu kot glavni razlog za
veliko potrošnjo gostov izpostavljajo prodajo alkoholnih pijač.
Kako pomemben je povečan obisk v času prireditve z vidika celotne sezone? Za vse
vprašane je tekmovalni vikend v Planici zelo pomemben. Smučarska sezona v Kranjski Gori
običajno traja ravno do sredine marca, zato prireditev v Planici, ki se odvija konec marca,
pomeni podaljšanje zimske sezone. Hkrati je to zadnji termin v zimski sezoni, ko so nočitvene
kapacitete povsem polne.
Izkazalo se je, da je tekmovanje za vse ponudnike pomembno. Povpraševanje je vedno večje
od ponudbe, zato cene občutno narastejo. V enem izmed hotelov je prenočevanje v času
prireditve v Planici dražje kot med božično-novoletnimi prazniki. Cena za nočitev v hotelu je
krepko višja od 100 €, kar pomeni za hotelske namestitve enega izmed vrhuncev sezone. Za
ponudnike apartmajev je Planica z gledišča celotne sezone manj pomembna kot za večje
ponudnike. Res je, da je cena najema apartmaja višja od običajne, vendar so apartmaji ob
vikendih zasedeni skoraj skozi celo leto. V času poletov v Planici lastniki apartmajev ne
morejo iztržiti bistveno več, kot iztržijo ob običajnem koncu tedna. V primeru, da turisti
pridejo v apartma že več dni pred tekmovanjem, to za lastnike pomeni dohodek, ki ga sicer
zaradi nizke sezone ne bi bilo.
Peto vprašanje se je glasilo: Ali tudi med letom gostite turiste, ki prihajajo zaradi športnih
aktivnosti povezanih z Nordijskim centrom Planica? V hotelu, ki se nahaja v Planici skozi
celo leto gostijo turiste, ki se aktivno ukvarjajo s smučarskimi skoki in ostalimi športi. Hotel je
namreč za številne ekipe središče priprav. Tudi ostali hoteli, vključeni v raziskavo, gostijo
aktivne športnike in ostale turiste, ki obiščejo Nordijski center, vendar pa ne predstavljajo
tako pomembnega deleža.
Pri šestem vprašanju nas je zanimalo, ali se turisti po obisku tekme za svetovni pokal v
Planici v občino Kranjska Gora vrnejo tudi zaradi drugih športnih aktivnosti. V hotelih
poudarjajo, da se večina tujih gostov v ostalih delih leta ne vrača v Kranjsko Goro. Gre
namreč za podporne ekipe, predstavnike medijev, visoke goste in ostale gledalce tekme, ki
pridejo izključno zaradi prireditve. Del slovenskih gostov pa se v Kranjsko Goro vrača tudi v
ostalih mesecih, saj ta nudi številne načine oddiha in aktivnosti. V hostlu v Mojstrani so
poudarili, da se v poletnem času vrne veliko gostov, ki si želijo osvojiti Triglav.
7.2.3. Ugotovitve
Prireditev za svetovni pokal v smučarskih poletih ima velik vpliv na turizem v občini Kranjska
Gora. To dokazujejo trditve ponudnikov, ki poleg polnih nastanitvenih kapacitet beležijo tudi
povečano potrošnjo turistov v barih in restavracijah znotraj namestitvenih kompleksov.
Potrošnja je veliko večja tudi v ostalih gostinskih lokalih, prireditev v Planici pa predstavlja
enega izmed vrhuncev sezone. Ker je povpraševanje turistov v času prireditve večje od
ponudbe, so cene za nočitev višje od običajnih. Vikend v času poletov v Planici predstavlja
pomemben podaljšek zimske sezone.
V občini Kranjska Gora je bilo leta 2016 na voljo 5190 stalnih ležišč, v to število pa niso všteti
kampi, saj pozimi ne obratujejo (Prenočitvene zmogljivosti, 2017). Gostje v času tekem za
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svetovni pokal tu prenočijo dvakrat ali trikrat. Ob predpostavki, da so namestitve zasedene
med 98 in 100 %, lahko trdimo, da v enem dnevu v občini prenočuje med 5140 in 5190
turistov. Po minimalnem scenariju, da vsi opravijo le dve nočitvi, zaradi prireditve zabeležijo
med 10.280 in 10.380 nočitev. Po maksimalnem scenariju, da vsi prenočujejo tri noči, je
opravljenih med 15.420 in 15.570 nočitev. Najbolj verjeten je srednji scenarij, torej
aritmetična sredina obeh scenarijev, ki znaša 12.910 nočitev. V letu 2016 so v Kranjski Gori
zabeležili 565.590 nočitev (Prenočitvene zmogljivosti ..., 2017). Delež nočitev v času
prireditve z vidika celotne sezone tako znaša 1, 81 % po minimalnem scenariju, 2, 28 % po
srednjem in 2,74 % po maksimalnem scenariju. Na podlagi podatkov o nočitvah za mesec
marec lahko trdimo, da je bilo po minimalnem scenariju zaradi prireditve opravljenih 27 %
nočitev, po srednjem scenariju 33,6 % ter 40,4 % po maksimalnem. Treba je tudi upoštevati,
da nekateri nočujejo tudi več kot tri noči (podporne ekipe, skakalci, predstavniki medijev),
zato je skupno število nočitev morda še višje. Navedbe turističnih delavcev, ki prireditev
vidijo kot pomembno podaljšanje sezone, držijo. V enem vikendu se namreč opravi tretjina
marčevskih nočitev. Če tekmovanja ne bi bilo, bi bil marec po nočitvah verjetno primerljiv z
mesecem oktobrom.
8. SKLEP
Športni turizem je hitrorastoča panoga znotraj turizma. V to skupino poleg aktivnega
športnega turizma in ogleda športnih znamenitosti spadajo tudi športni dogodki. Ti so zelo
pomembni z vidika turizma, saj na dogodke prihaja veliko število domačih in tujih turistov, ki
morajo prenočevati zunaj kraja svojega stalnega bivališča. Poleg prenočevanja turisti v
obiskanem kraju denarna sredstva potrošijo tudi za druge storitve in dobrine.
Učinki turizma športnih prireditev na lokalno okolje so lahko tudi negativni. To so lahko
prometni zastoji in onesnaževanje, hrup in množice turistov, ki obremenjujejo predvsem
lokalno prebivalstvo. To ima zato po teoriji socialne izmenjave močan vpliv na uspešnost
dogodka. Če pozitivni učinki športnih prireditev prevladajo nad negativnimi, bo prebivalstvo
organizacijo dogodka podpiralo tudi v prihodnosti. Če prevladujejo negativni učinki, bodo
domačini prireditvi v prihodnosti nasprotovali.
Namen tega dela je bilo ugotoviti vplive na turizem in prebivalstvo v občini Kranjska Gora, ki
jih ima tekmovanje za svetovni pokal v smučarskih skokih v Planici. Gre za vsakoletno
športno prireditev z dolgo tradicijo, največji športni dogodek v Sloveniji, saj Planico vsako
leto obišče med 50.000 in 100.000 obiskovalci. Prireditev traja tri dni, v tistem času pa je
celotna občina Kranjska Gora preplavljena z obiskovalci tekem.
Med opravljanjem terenskega anketiranja v občini Kranjska Gora, je 100 prebivalcev (N =
100) odgovorilo na zastavljena vprašanja. Analiza je pokazala, da ima velika večina lokalnega
prebivalstva (98 %) do prireditve pozitiven odnos, negativni učinki v času prireditve pa jih ne
motijo. Občani se ne strinjajo, da sta hrup in promet v času prireditve moteča. Večina pa se
jih sploh ne strinja (71 %), da so moteče množice obiskovalcev. Za večinsko prevlado
podpore prireditvi gre razloge iskati v številnih koristih, ki jih imajo prebivalci od prireditve.
Kar 35 % vprašanih ima od prireditve neposredne ekonomske koristi, med katerimi s 16 %
prednjačijo tisti, ki imajo v lasti gostinski obrat ali nočitvene kapacitete. V 7 % primerov
imajo ekonomsko korist tudi sorodniki vprašanih. Kot glavni razlog za pozitivno naravnanost
do prireditve so občani navedli: pozitiven vpliv na turizem (16 %), promocijo celotne občine
(13 %), zabavo (11 %), dolgo tradicijo (10 %). Sledijo še dobro vzdušje, povečan zaslužek itd.
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Nekateri menijo, da je prireditev v Planici državnega pomena, zato so ji pripisali naziv
nacionalnega simbola. Domačini so tudi veliki ljubitelji smučarskih skokov, saj jih 49 % skoraj
vsako leto obišče prireditev, le 7 % občanov prireditve še ni obiskalo. Domačini poleg tega
tudi pomagajo oziroma so nekdaj pomagali pri realizaciji prireditve. Kar 68,75 % prebivalcev
Rateč prostovoljno pomaga pri prireditvi. V ostalih krajih je participacija manjša, sodeluje 28
% vprašanih.
Prva hipoteza se je glasila: Občani Kranjske gore zaradi tekmovanja za svetovni pokal v
smučarskih skokih bolj občutijo pozitivne kot negativne vplive. Hipotezo lahko potrdimo, saj
pozitivni vplivi močno prevladujejo nad negativnimi. Slednjih med prebivalstvom skoraj ni
zaznati.
Prireditev ima pomemben vpliv tudi na turizem. V času tekmovanja so nočitvene kapacitete
v celotni občini zasedene med 98 in 100 %, gostje pa v povprečju v občini ostanejo dve do tri
noči. Povpraševanje je v času prireditve tako veliko, da gostov, ki bi prišli z drugim namenom,
skoraj ne beležijo. Razlog za to so tudi visoke cene prenočitev. Ker večina gostov prihaja iz
držav z višjo kupno močjo, se to odraža pri nadpovprečni potrošnji. Veliki večini potovanje
zaradi športa predstavlja del prostega časa, ki ga namenijo zabavi. Gostinski obrati zato
beležijo nadpovprečno prodajo alkoholnih pijač. Lastniki nočitvenih kapacitet poudarjajo, da
je dogodek z gledišča celotne sezone zelo pomemben, saj najmanj za en vikend podaljša
zimsko sezono. V času, ko bi sicer zaradi konca smučarske sezone vladala nizka sezona, so
namestitvene kapacitete povsem polne. Izračuni so pokazali, da je bilo v tekmovalnem
vikendu leta 2016 opravljenih med 1,89 % in 2,82 % vseh letnih nočitev v občini. Pomemben
pozitiven dejavnik je tudi potrošnja obiskovalcev na samem prizorišču. Hkrati se del
obiskovalcev prireditve v občino Kranjska Gora vrne tudi ob ostalih priložnostih.
Tako je potrjena tudi druga hipoteza – tekmovanje za svetovni pokal v smučarskih skokih ima
pozitiven vpliv na turizem v občini Kranjska Gora.
Občani Kranjske Gore kažejo veliko naklonjenost in podporo preučevanemu tekmovanju,
zato ima prireditev odlično možnost za nadaljnjo rast in razvoj. Tudi vplivi na turizem so zelo
pozitivni. Pogledi turistov na prireditev in njihova potrošnja v času prireditve sta zaradi
različnih omejitvenih dejavnikov ostali dokaj slabo raziskani, zato bi bilo temu segmentu v
prihodnje nameniti več pozornosti. Ponudbo bi na ta način še bolj prilagodili potrebam
turistov.
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9. SUMMARY
Sport tourism is fast growing sector within tourism. There are three different types of sport
tourism: active sport tourism, nostalgia tourism and sport event tourism. Sport event
tourism is an important part of tourism, because there are many domestic and foreign
tourists traveling to the host place, where they are in a need of an accommodation, out of
their usual place of residence. Another important impact is the consumption of tourists in a
host area for other goods and services.
Impacts of sport tourism events on local environment can also be negative in form of traffic
congestions, noise, pollution and tourist crowds, that can burden local residents. The social
exchange theory can be used to evaluate the impacts of a sport tourism event. Residents
support organization of an event if the positive impacts surpass the negative ones. If
opposite, residents will disapprove with organization of an event in the future.
The aim of this final seminar paper was to find out the impact of the World cup ski jumping
competition in Planica on tourism and population in municipality of Kranjska Gora and to
evaluate it. The competition is the biggest sport tourism event in Slovenia with the longstanding tradition starting in the 1934. First jump over 100 m and 200 m were achieved in
Planica. In present time the competition lasts for three days. Every year there are between
50 000 and 100 000 spectators.
The first hypothesis that positive impacts of the event surpass negative was confirmed.
There is almost no clue of the negative effects among the local residents. With the method
of field interviewing 100 surveys were acquired (N = 100). Analysis shows that majority of
people (98%) have positive relation to the event. Negative effects like heavy traffic, noise
and crowds do not disturb local people. It seems people are more affected by positive
effects of the event. Many of them, up to 35% have economic benefits in form of owning a
bar, restaurant, accommodation facilities or other service facilities. Seven percent of the
participants also recognize positive economic impact on their relatives. Participants of the
survey were also asked to expose the main reason for the positive perception of the event.
They exposed positive impact of the sport event on tourism (16%), promotion for the whole
region (13%), entertainment (11%), and long-standing tradition (10%). Other answers
included great atmosphere of the event, attractiveness of ski jumping, etc. Some people also
think that the event is important on national level and described it as national symbol.
Local people are big fans of ski jumping. Almost half of them (49%) visit this particular sport
event in Planica each year. Furthermore, 44% people are somehow actively participating in
the event. Most commonly in the form of the voluntary work (firefighters, preparation of the
ski flying hill, tourism workers). Percentage is higher in Rateče village, where 68.75% people,
are somehow involved in the sport event.
Sport tourism event has also an important economic impact on the tourism in municipality
of Kranjska Gora. All accommodation facilities during the event are almost fully booked
(98―100%). On average tourists stay there for 2 or 3 nights. Demand in a time of the
competition is always higher than supply, so the price of an accommodation is much higher
than it would usually be. Purchasing power of the foreign tourists is often higher, which has
an impact on exaggerated expenditure in bars, pubs and restaurants among other locations.
While traveling many tourists spend more money on alcohol. Owners of the accommodation
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facilities emphasize that the weekend in a time of the event is very important. In this time ski
season already ends, and this weekend represents an extension of the winter season in
municipality of Kranjska Gora. The estimation shows that between 1.89% and 2.82% of
overnight stays in 2016 were registered during the Planica event. The promotion of the
municipality is also very important, many tourists come to Kranjska Gora in other seasons as
well. Second hypothesis that event has positive impact on tourism in municipality of Kranjska
Gora was also confirmed.
Residents of municipality expressed favour and support the ski jumping sport event in
Planica. The impact on the tourism is also positive, however sport tourism event in Planica
has great possibilities for the further development as well. Future analysis would require
evaluating tourist needs and behavior during the competition. With knowledge of their
behavior, supply could be even more adjusted to their needs.
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12. PRILOGE
Priloga 1:

ANKETA O VPLIVU SMUČARSKIH SKOKOV NA PREBIVALSTVO V OBČINI KRANJSKA GORA
Spoštovani, pred vami je anketni vprašalnik, s katerim želim izvedeti, kako športnoturistična
prireditev v Planici vpliva na prebivalce občine Kranjska Gora. Ankete so povsem anonimne in se
izvajajo za raziskovalni namen v okviru zaključne seminarske naloge.
1. Na kakšen način največkrat spremljate tekme v Planici?
a) V živo na prizorišču.
c) V katerem izmed gostinskih obratov. e) Drugo:_______________
b) Pred televizijskim zaslonom. d) Tekem ne spremljam.
2. Kako pogosto se prireditve udeležujete?
a) Vsako leto.
c) Na vsakih 5–10 let.
e) Prireditve še nisem obiskal.
b) Skoraj vsako leto. d) Bil sem nekajkrat v življenju.
3. Ali imate vi ali kdo od vaših sorodnikov oz. bližnjih kakršno koli materialno korist od tekmovanja
za svetovni pokal v poletih, ki se odvija v Planici?
a) Da
b) Ne
3a. Če ste odgovorili z da, kakšne so vaše koristi?
a) V Planici imam stalno zaposlitev.
č) V lasti imam kakšno drugo storitveno dejavnost, od
b) V času tekmovanj za svetovni pokal
katere imam korist.
imam v Planici začasno zaposlitev.
d) Sam koristi nimam, jo pa imajo moji sorodniki.
c) Sem lastnik turističnih namestitev/
e) Drugo: _______________________________
gostinskega obrata.
4. Ali pri prireditvi ali drugih dejavnostih v Planici kakor koli sodelujete oz. ste sodelovali?
a) Da

b) Ne

4a. Če sodelujete, kako?
________________________________________________________________________________
5. Kakšen je na splošno vaš odnos do prireditve za svetovni pokal v smučarskih poletih v Planici?
1 - Zelo negativen, 2 - Negativen, 3 - Pozitiven, 4 - Zelo pozitiven
5a. Kaj je glavni razlog za tak odnos?
_________________________________________________________________________________
6. Ocenite trditev z ocenami od 1-5, pri čemer števila pomenijo: 1 - sploh se ne strinjam, 2 - se ne
strinjam, 3 - niti se ne strinjam, niti se strinjam, 4 - se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam.
1. Sem ljubitelj smučarskih skokov, tradicija smučarskih poletov v Planici pa mi predstavlja poseben
simbolni pomen.
1 2 3 4 5
2. Prireditev pozitivno vpliva na lokalno prebivalstvo.
1 2 3 4 5
3. Motijo me prometni zastoji in hrup v času prireditve.
1 2 3 4 5
4. V času prireditve me motijo množice obiskovalcev.
1 2 3 4 5
5. Zaradi Planice se gradi tudi veliko nove infrastrukture.
1 2 3 4 5
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6. Lokalna skupnost je zaradi prireditve bolj povezana.
1 2 3 4 5
7. Ali se udeležujete oz. ste se udeležili tudi kakšne druge tekme za svetovni pokal?
a) Da
b) Ne
Kraj bivanja: _______________________
Spol:
M
Ž
Starost:
a) do 25 let b) 26–45 let c) 46–65 let č) nad 65 let
Priloga 2

ANKETA O VPLIVU SMUČARSKIH SKOKOV NA TURIZEM V OBČINI KRANJSKA GORA
Spoštovani, pred vami je anketni vprašalnik, s katerim želim raziskati, kako športnoturistična
prireditev v Planici vpliva na turizem v občini Kranjska Gora. Ankete so povsem anonimne in se
izvajajo za raziskovalni namen v okviru zaključne seminarske naloge.
Kraj anketiranja: ____________________
Vrsta turističnega objekta: ____________________
1. Kakšna je običajno zasedenost nočitvenih kapacitet, ko Planica gosti tekmovanja za svetovni pokal
v smučarskih poletih in kakšen delež predstavljajo obiskovalci planiških poletov?

2. Kakšna je struktura gostov in koliko nočitev opravijo, ko pridejo na ogled tekme za svetovni pokal v
poletih? Ali jim je ogled tekme edini cilj potovanja?

3. Kakšna je potrošnja obiskovalcev v času prireditve?

4. Kako bi ocenili pomembnost povečanega obiska v času prireditve z vidika celotne sezone?

5. Ali tudi med letom gostite turiste, ki prihajajo zaradi športnih aktivnosti, povezanih z Nordijskim
centrom Planica?

6. Se turisti po obisku tekme za svetovni pokal v smučarskih poletih pogosto vračajo v Kranjsko Goro
zaradi drugih športnih aktivnosti, ki jih destinacija nudi (npr. gorništvo, smučanje, tek na smučeh,
kolesarjenje itd.)?
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IZJAVA O AVTORSTVU
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje delo ter da so uporabljeni viri in
literatura v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.
Naklo, 9. 9. 2017

Urban Križaj
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