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POVZETEK 

Področje raziskovanja v zaključni projektni nalogi je razvoj športnega turizma v Sloveniji, saj 

turizem prepoznavamo kot eno najhitreje rastočih in najuspešnejših gospodarskih dejavnosti v 

21. stoletju, vključevanju športa v celovito turistično ponudbo pa namenjamo vedno večjo 

pozornost. Slovenija je sorazmerno majhna drţava, toda kljub majhnosti lahko zaradi svoje 

pestre geografske sestave ponuja najrazličnejše športne dejavnosti in jih trţi v turistične 

namene. Ključno pri obravnavani temi je, da posameznikom na njihovem turističnem oddihu 

ni dovolj samo poleţavanje v prestiţnih hotelih, kulinarična ponudba in večerne zabave, ki 

trajajo pozno v noč, ampak potrebujejo več aktivnosti, kar športni turizem ponuja. 

Ključne besede: šport, turizem, analiza, razvoj, Slovenija 

SUMMARY 

The main focus of this thesis is the development of sport tourism in Slovenia, as tourism is 

recognized as one of the fastest growing and most successful economic activities of the 21
st
 

century and increasingly more attention is turned to incorporating sport in the whole tourist 

services. Despite being a relatively small country, Slovenia can, due to its diverse 

geographical structure, offer various sport activities as well as include them in its tourist 

services. Dealing with this topic it is of the utmost importance to realize, that being on holiday 

one is not satisfied simply by staying in luxurious hotels, enjoying culinary delights and 

attending evening parties that last all through the night, but is in need of more activities, 

which is precisely what sport tourism offers.  

Key words: sport, tourism, analysis, development, Slovenia 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Širša opredelitev športnega turizma je potovanje iz primarnega bivališča v nek drug kraj 

zaradi sodelovanja v športni dejavnosti, rekreativno ali na tekmovalni ravni, potovanje za 

pasivno opazovanje športa na osnovni ali elitni ravni, potovanje zaradi ogleda športnih 

atrakcij v športnih dvoranah ali parkih (Gibson, Attle in Yiannakis 1997, 52–64). 

Šport sam po sebi lahko opredelimo na različne načine in z različnih perspektiv. V Severni 

Ameriki, na primer, je terminologija športa pogosto tesno povezana s tekmovalno igro, ki 

vključuje koncepte časa, prostora in formaliziranih pravil (Mullin, Hardy in Sutton 1993, 17). 

Druge opredelitve (Goldstein 1989, 8–11; Zeigler 1984, 318) pa navajajo bolj razumljive 

razlage, ki vsebujejo elemente, ki niso le na tekmovalni ravni, ampak vključujejo tudi 

rekreacijo in zdravje. Priljubljen mednarodnih slogan »Šport za vse« se nanaša na osnovne 

elemente, kot je hoja, ali zelo aktivne, kot je profesionalno igranje košarke.  

Turizem tako kot šport nima enotne opredelitve. Mednarodne organizacije, kot so Svetovna 

turistična organizacija (WTO), Svet za potovanje in turizem (WTTC) in Organizacija za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), si ţe dolgo prizadevajo pojasniti definicijo 

turizma z obeh strani, povpraševanja in ponudbe. Pri povpraševanju so turisti razvrščeni v eno 

ali več naslednjih kategorij: namen potovanja, čas zdoma, prevoţena razdalja, način potovanja 

ali geografsko (domača, regionalna ali mednarodna potovanja). S strani ponudbe pa sta 

WTTC in WTO razvila sistem kategorizacije za podjetja in organizacije, odvisno od tega, ali 

so njihovi prihodki v celoti ali delno pridobljeni iz turistične potrošnje.  

Definicija turizma po UNWTO (Svetovna turistična organizacija Zdruţenih narodov) pa 

pravi, da so turizem aktivnosti, povezane s potovanjem in z bivanjem oseb izven običajnega 

ţivljenjskega okolja za ne več kot eno leto, in sicer zaradi zabave (počitka), poslov in drugih 

motivov, ki niso povezani z izvajanjem dejavnosti, ki bi ustvarjale prihodek v tem okolju. 

Turizem pomeni vse aktivnosti nekega obiskovalca, ne glede na to, ali prespi ali je samo 

dnevni obiskovalec. 

Področji turizma in športa sta bili do nedavnega relativno slabo povezani, čeprav imata veliko 

skupnega. Imata skupne potrošnike (domače in tuje turiste), poklicne oziroma vrhunske 

športnike in rekreativne športnike. Oba, tako šport kot tudi turizem, sta dejavnika, ki 

pomagata, da se posameznik nekako odmakne od vsakodnevnih obremenitev in pritiskov. 

Pojem športni turizem ne vključuje samo aktivnih udeleţencev, ampak tudi gledalce, ki na tak 

način iščejo sprostitev in izpolnitev svojih potreb in ţelja. Uporabniki v športnem turizmu 

niso zgolj turisti, ki bi se med svojimi počitnicami udeleţevali športnih dejavnosti, ampak so 

turisti, katerih glavni razlog za potovanje je zadovoljitev športnih potreb. V teh primerih je 
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razlog za potovanje udeleţba na športnih prireditvah, ki se dogajajo v različnih drţavah in 

mestih izven kraja stalnega bivanja.  

Najbolj priljubljena svetovna športna dogodka sta svetovno prvenstvo v nogometu FIFA 

World Cup in olimpijske igre, sledi pa jima evropsko nogometno prvenstvo. Tudi druge 

priljubljene športne prireditve privabijo veliko število mednarodnih športnih obiskovalcev, na 

primer Formula 1, svetovno prvenstvo v ragbiju ter svetovno prvenstvo v kriketu.  

Šport in turizem sta torej komplementarni dejavnosti, ki imata sinergične učinke, zato ju je 

smiselno povezovati, da bi dosegli boljše ekonomske in socialne rezultate tako na področju 

turizma kot tudi na področju športa (Berčič 1996, 3). 

Športni turizem je v svetu ţe dobro razvit, česar ne moremo trditi za Slovenijo. Čeprav imamo 

v zadnjem desetletju v Sloveniji več poizkusov iskanja podjetniških in kulturno-socialnih 

povezav med turizmom in športom na vseh ravneh, se povezovanje Ministrstva za šolstvo, 

znanost in šport z Ministrstvom za gospodarstvo (in obratno) na strateški ravni praktično šele 

začenja. Projekt »Šport kot element razvoja turizma v Sloveniji – valorizacija športa v 

turistične namene, športno-turistični proizvodi, trţenje in strategija« v okviru Ciljnega 

raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2001–2006« je bil prvi večji 

projekt s ciljem turistične valorizacije športa in športnih dejavnosti, ki naj bi definiral 

elemente za strateško podporo. Problemi, s katerimi se srečujejo vladni organi na področju 

športa, so v veliki meri problemi zagotavljanja javnih dobrin (Retar 2004, 80–88).  

Športno-turistične dejavnosti lahko potekajo v urbanem ali neurbanem okolju, v zaprtih 

prostorih ali na prostem, v vseh podnebnih razmerah in v vseh letnih časih. Poleg tega obstaja 

še mnogo športnih dejavnost, ki so lahko zanimive tako za tekmovalce kot za gledalce 

(Weiler in Hall 1992, 1–14).  

Statistični podatki kaţejo izredno in postopno povečanje števila mednarodnih potnikov. Ta 

trend pomeni, da se povpraševanje po mednarodnih potovanjih povečuje, kar je povezano z 

glavnimi kazalniki sprememb ţivljenjskega sloga ter priloţnosti in bo še naprej rasel 

(Kinnaird in Hill 1993, 2). V tem smislu se je svet skrčil, ne samo glede velikosti, ampak tudi 

glede dostopnosti – časa, razdalje, udobja in kulture. Tudi medijska izpostavljenost športnih 

dogodkov se je v zadnjem desetletju zelo povečala. Čeprav je pokritost televizijskih prenosov 

boljša kot kadar koli v preteklosti, ţeli vedno večje število športnih navdušencev doţiveti tak 

dogodek v ţivo. Prisotnost medijev je pripeljala tudi do tega, da si oboţevalci ţelijo v ţivo 

videti svoje nacionalne in mednarodne ikone oziroma idole. To so izkoristili tudi 

nizkocenovni letalski prevozniki, saj ponujajo prevoze na športne dogodke po zelo ugodnih 

cenah.  
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1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je preučiti razvoj športnega turizma v Sloveniji.  

Cilji zaključne projektne naloge so: 

– preučiti domačo in tujo literaturo različnih avtorjev,  

– opredeliti povezanost športa in turizma, udeleţence in vrste športnega turizma, 

– preučiti, kakšna je prihodnost športnega turizma v Sloveniji, 

– analizirati potovalne navade ljudi, povezane s športom, 

– na osnovi raziskave podati ugotovitve in predloge za izboljšavo. 

Zastavili smo hipotezi: 

– H1: Povpraševanje po športni ponudbi v turizmu narašča. 

– H2: Razvoju športnega turizma v Sloveniji posvečamo premalo pozornosti. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Teoretični del naloge bomo opredelili na osnovi preučene in pregledane literature, statističnih 

podatkov in drugih virov. Na opisni način bomo preučili športni turizem in uporabili metodo 

deskripcije, klasifikacije, komparativno metodo in metodo kompilacije. Posamezne pojme 

bomo opredelili ter jih med seboj povezali.  

V empiričnem delu bomo zbirali podatke s pomočjo anketnih vprašalnikov zaprtega tipa. 

Vprašalnike bomo dali izpolniti 80 naključnim ljudem. Čas izvajanja raziskave bo pred 

poletnimi dopusti, torej od 10. maja do 25. junija 2011. 

Podatki, ki jih bomo dobili za analizo, bodo številski. Obdelali jih bomo s pomočjo 

aritmetične sredine, mediane in modusa. Interpretirali jih bomo s tabelami, kroţnimi izseki, 

histogrami, frekvenčnimi poligoni.  

1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Naloga bo temeljila na naslednjih predpostavkah: 

– v Sloveniji posvečamo premalo pozornosti razvoju športnega turizma in Slovenci se kljub 

temu da smo zelo športen narod, premalo udeleţujemo dogodkov, povezanih s športnim 

turizmom; 

– športni turizem je v vzponu in je pomemben del turistične ponudbe in ta trend bo v 

Sloveniji pričel še bolj naraščati; 

– turistične agencije premalo oglašujejo to vrsto turizma doma in v tujini; 

– Slovenija in organizatorji športnih dogodkov bi prav tako morali storiti nekaj glede 

konkurenčnosti in prepoznavnosti drţave na področju kakovostne turistične ponudbe, 
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katere sestavni del bi bile tudi športne vsebine, in s tem prispevati k hitrejšemu razvoju 

turizma v posameznih regijah. 

Omejili se bomo samo na športni turizem v Sloveniji. 
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2 OPREDELITEV ŠPORTNEGA TURIZMA 

Tako šport kot tudi turizem nista ustrezno opisana. Gre za dejavnosti, v katerih ljudje 

sodelujejo. Pri športu gre za izkušnjo telesne dejavnosti, pri turizmu pa za izkušnjo potovanja. 

Športni izdelek ni samo dejavnost, prav tako turistični proizvod ni enak le voţnji oziroma 

destinaciji. Nasprotno, »njuna vrednost je odvisna od kakovosti in količine izkušenj, ki jih 

obljubljata.« (MacCannell 1976, 23) 

Športna dejavnost nima enakega pomena za vse ljudi, prav tako športne izkušnje nimajo 

enakega pomena pri isti osebi v različnih ţivljenjskih obdobjih. Tudi vsi turisti ne dojemajo 

neke destinacije na enak način. Torej je pomen obeh, športa in turizma, za vsakega 

posameznika v različnih obdobjih ţivljenja drugačen. Taka odstopanja pa oteţijo definicijo 

tako športa in turizma kot tudi športnega turizma. 

2.1 Opredelitev športa 

Splošne opredelitve športa, ki bi bila sprejeta, ni. Mnenja o tem, katere dejavnosti spadajo v 

šport, so zelo različna. Mnogi menijo, da je šport le nekaj tekmovalnega in dobro 

organiziranega. Severnoameriške opredelitve pogosto označujejo šport kot nekaj, kar zahteva 

kompleksnost fizičnih sposobnosti ter intenzivnega fizičnega napora, zajema neka določena 

pravila in tekmovalnost ter ima urejena in strukturirana razmerja, vendar ohranja občutek 

svobode in spontanosti (Coakley 1982, 12). 

Evropske opredelitve športa na splošno so ohlapnejše. Priznavajo, da je tradicionalna vrednost 

vzorcev športnega sistema izgubila svoj prej precej homogen smoter urejenosti (Digel 1994, 

75). Kot rezultat procesa diferenciacije vrednosti so razvili široko paleto modelov športa. Na 

primer Svet Evrope (1992, 1) formalno opredeljuje šport kot vse oblike telesne aktivnosti, ki 

so s priloţnostnim ali organiziranim ukvarjanjem usmerjene k izboljševanju telesne 

vzdrţljivosti in duševnega blagostanja ter k oblikovanju druţbenih odnosov in pridobivanju 

rezultatov na tekmovanjih na vseh ravneh. 

Ta definicija ne ločuje med tekmovalno in rekreativno dejavnostjo ali razlikuje med 

poklicnim in amaterskim sodelovanjem – vse te kategorije so navedene kot šport. Nekateri 

ameriški avtorji priznavajo ta širši pojem kot legitimnega in ga podpirajo. Ta način 

razmišljanja najdemo tudi v Afriki, Aziji, na Indijski podcelini in drugod (Standeven in de 

Knop 1999, 8). 

Prednost te definicije je, da vključuje športno pravičnost kot prvo načelo Evropske listine o 

športu. Evropska listina o športu je bila sprejeta na 7. konferenci evropskih ministrov, 

odgovornih za šport v sklopu Sveta Evrope, na Rodosu 15. maja 1992. Listina je nadaljevanje 

Evropske listine športa za vse, ki jo je Svet Evrope sprejel ţe leta 1975. Dokument ima pri 

delu Sveta Evrope na področju športa izjemno teţo, saj je bil sprejet z namenom, da drţave 
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članice Sveta Evrope na temelju določil Evropske listine o športu v svojih drţavah 

vzpostavijo enotne temelje za razvoj športa v celoti. Listina se v določilih dotika praktično 

vseh področij, pomembnih za skladen razvoj športa, kot so organiziranost športa, pravica do 

športnega udejstvovanja, financiranje športa, športni objekti, varstvo okolja, razvoj 

vrhunskega športa, prostovoljno delo v športu, mednarodno sodelovanje v športu itd. Del 

Evropske listine o športu je posvečen 'fair playu' v športu, in sicer v obliki Kodeksa etike v 

športu, ki je sestavni del listine. Kodeks etike v športu je nekakšen odgovor na sodobne 

pojave pretirane komercializacije v športu, na pojave obsedenosti po doseganju vrhunskih 

rezultatov za vsako ceno ter na pojave kvarnih vplivov denarja na ohranjanje temeljnih 

pozitivih vrednot športa.  

To je za pomembno ocenila tudi Organizacija Zdruţenih narodov za izobraţevanje, znanost in 

kulturo (UNESCO). Leta 1978 ja ta organizacija sprejela mednarodno listino za telesno 

vzgojo in šport, ki temelji na predpostavki, da »ima vsak človek temeljno pravico za dostop 

do telesne vzgoje in športa, ki sta bistvenega pomena za celovit razvoj njegove osebnosti«. 

Čeprav gre v obeh listinah le za priporočila vladam (nobene ne poseduje pravno), so ju, kot 

sem ţe omenila, začeli upoštevati v mnogih drţavah z akcijo »šport za vse«, vendar ne v 

Ameriki (Standeven, Hardman in Fisher 1991, 154–162). Kljub temu rekreacija v Ameriki 

zajema veliko širši pojem športa. 

Evropsko listino o športu je sprejela tudi Vlada Republike Slovenije 4. februarja 1994 s 

priporočilom, da se pri uvajanju zakonodaje in drugih predpisov s področja športa upoštevajo 

smernice in določila, zajeta v listini. Svet Evrope razmišlja o tem, da bi Evropsko listino o 

športu preoblikoval v konvencijo in s tem še povečal njen pomen pri ustvarjanju enotnih 

temeljev za razvoj športa na stari celini.  

Šport je krovni in v svetu prevladujoči termin za dejavnost, ki temelji na gibanju/motoriki. 

Definicija CIEPS (Mednarodni svet za telesno vzgojo in šport Unesca) iz leta 1968 se glasi: 

»Vsaka telesna dejavnost, ki ima naravo igre in obsega moţnosti boja samega s seboj, z 

drugimi ali s prvinami narave, je šport. Če ima ta dejavnost naravo tekmovanja z drugimi, jo 

je treba izvajati v viteškem duhu. Ni športa brez fair playa.« Definicija nakazuje štiri klasične 

prvine športa: telesna dejavnost (gibanje/motorika), igra (igrivost), boj (tekma) in fair play 

(poštena igra). Bistvo vsakega športnega udejstvovanja je v uţivanju (uţitku), zato se ljudje 

športno udejstvujemo (Šugman, Bednarik in Kolarič 2002, 169).  

V Slovarju slovenskega knjiţnega jezika pa najdemo naslednjo definicijo: »Šport je po 

ustaljenih pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, tekmovanje, 

razvedrilo.« (SSKJ 2002)  

Šport ima zelo pomembno vlogo v druţbi, kar potrjuje zapis o Nacionalnem programu športa 

v Republiki Sloveniji v Uradnem listu Republike Slovenije (NPS, Ur. l. RS, št. 24/2000) v 

katerem je šport opredeljen na naslednji način: »Šport je pomembna dejavnost druţbe, izraz 
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njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost ţivljenja posameznika. Ljudje se 

ukvarjajo s športom na osnovi interesa prostovoljno. Z njim se lahko ukvarjajo 

neorganizirano, lahko pa se zdruţujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah«. 

Iz vseh teh definicij je razvidno, da je bistvo športa v gibanju (telesni dejavnosti), pa naj bo ta 

tekmovalne ali povsem rekreativne narave.  

Druga opredelitev za športno udejstvovanje pa je, da se lahko sodelovanje v športu pojavlja v 

različnih oblikah. Pogosto se razlikuje med aktivnim in pasivnim športnim sodelovanjem. 

Aktivna vključenost v šport od udeleţenca zahteva telesno dejavnost. To je morda najbolj 

prepoznavna oblika športne udeleţbe, čeprav ne nujno najbolj razširjena. Pasivno športno 

sodelovanje pa zajema gledalce. Ti si športne dogodke ogledajo v ţivo ali prek televizijskih 

prenosov, lahko pa le berejo o športu. V diplomski nalogi se bomo pri pasivni udeleţbi 

osredotočili le na ogled športnih dogodkov v ţivo, saj le ta tip pasivne udeleţbe vključuje 

potovanje in s tem turizem. 

V diplomski nalogi bomo uporabljali izraz šport v najširšem moţnem pomenu, kjer gre za 

celotno tekmovalno in rekreativno, aktivno ali pasivno udejstvovanje, ki vključuje znanje, 

strategijo in moţnosti, v katerih ljudje sodelujejo na zasebnem nivoju, zgolj za uţitek in 

trening ali pa da povečajo svojo uspešnost na ravni javno odmevnih sposobnosti oziroma 

uspehov. 

2.2 Opredelitev turizma 

Mnogo avtorjev si je v svojih knjigah o turizmu prizadevalo opredeliti turizem. Po pregledu 

številnih definicij so ugotovili, da je natančno opredeliti turizem nemogoča naloga, saj ni 

enotnega pogleda na to. Odvisno je od druţbe, druţbenih skupin in zgodovinskega obdobja. 

Leta 1942 sta Hunziger in Krampf (1942 v Bunc 1986, 18) oblikovala definicijo turizma, ki je 

bila sprejeta na Mednarodnem zdruţenju znanstvenih turističnih strokovnjakov (AIEST). 

Definicija pravi: »Turizem je splet odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in 

bivanja tujcev v nekem kraju, kolikor to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni zvezano s 

pridobitno dejavnostjo.« 

Po definiciji WTO je turizem splet dejavnosti oseb, ki potujejo in bivajo najmanj en dan v 

kraju zunaj svojega običajnega okolja (z najmanj eno prenočitvijo), vendar ne več kot eno leto 

(365 dni) brez presledka, in sicer zaradi preţivljanja prostega časa, poslov ali drugih razlogov. 

Andrejčič idr. (1997, 15) menijo, da turizem kot gospodarska terciarna dejavnost zajema vse 

posle in odnose, ki vključujejo potovanja, začasno bivanje ljudi izven njihovega prebivališča 

zaradi dopusta, zdravljenja, zabave ter občudovanja naravnih lepot in kulturne dediščine. Pri 

tem stopnja razvoja celotnega gospodarstva drţave ter raven turističnega povpraševanja in 

ponudbe narekujeta dinamiko razvoja turizma. Turizem je večdimenzionalen in zbuja po eni 
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strani predstave o avanturi, romantiki, skrivnostnosti in eksotičnih krajih, po drugi strani pa 

zajema svetovljanske realnosti, kot so poslovnost, zdravstvo in osebne potrebe (Gee, Choy in 

Makens 1984, 4). Igra vodilno vlogo med dejavnostmi v svetu. Deluje tudi med recesijo, 

vojaškimi konflikti in naravnimi katastrofami. Skoraj vse drţave po svetu ţelijo pritegniti 

turiste, saj to prinaša v drţavo denar, ki spodbuja domače gospodarstvo. Turizem zaposluje 

več ljudi kot katerakoli druga dejavnost in je zelo pomemben v gospodarstvu vseh drţav. Kot 

druţbeni pojav ne temelji samo na eni gospodarski dejavnosti, temveč sloni na številnih 

gospodarskih in negospodarskih dejavnostih. Zajema gostinstvo, hotelirstvo, turistično 

posredovanje in dopolnilne turistične dejavnosti, deluje pa tudi na promet, trgovino, ţivilsko 

industrijo, kulturo, znanost, šport in izobraţevanje (Andrejčič idr. 1997, 15). 

Po Planini (1997, 26) se pojavlja v turizmu več značilnih skupin: Počitniški turizem pomeni 

dolgotrajno bivanje v določenem kraju ter koriščenje penzionskih storitev, pri čemer so turisti 

nastanjeni v gostinskih obratih. Naslednja oblika, prehodni turizem, za katerega je značilna 

kratka doba bivanja v enem kraju, postaja vse pomembnejši. Pojavljata se tudi vikend turizem, 

to je turizem ob koncu tedna, in izletniški turizem, ki pa je omejen na pol dneva ali en dan ter 

ne vključuje prenočevanja. 

Opredelitev turizma, ki jo bomo uporabljali v nadaljevanju te naloge, zajema začasno gibanje 

ljudi izven njihovega doma in delovnega kraja, vključujoč neke nove izkušnje za razliko od 

vsakdanjih. Te izkušnje so lahko del dopustniških ali poslovnih potovanj. 

2.3 Opredelitev športnega turizma 

Ne moremo spregledati dejstva, da postaja turizem ena najpomembnejših dejavnosti 

gospodarstva, šport in športne vsebine pa pomemben segment sleherne celovite turistične 

ponudbe. Turizem je nepogrešljiva sestavina sodobnega ţivljenjskega sloga in obenem 

pomemben del gospodarskega razvoja posameznih drţav. Eden od razlogov, da postajata 

šport in turizem vse bolj povezana, je tudi ta, da so različna tekmovanja (svetovna prvenstva, 

olimpijske igre itd.) hkrati tudi veliki turistični dogodki. Šport je za turizem vse bolj zanimivo 

in zaţeleno trţišče, ki se nenehno širi. WTO ugotavlja tudi, da je šport eden od pomembnih 

potovalnih motivov sodobnih turistov. Šport in turizem sta večrazseţnostna in soodvisna 

pojava, zato višja raven športa pomeni več napredka tudi na področju turizma in obratno. V 

turistično razvitih drţavah postajata področji vedno bolj povezani, to pa se kaţe tudi pri 

celostni turistični ponudbi drţav. Tudi v prihodnosti kaţe, da bo šport kot turistični proizvod 

vedno bolj pomemben in zaţelen. Še zlasti pomemben je razvoj turističnih proizvodov, ki v 

naravi zdruţujejo šport oz. športno-rekreativne dejavnosti in turizem (Berčič idr. 2010, 15). 
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2.4 Povezanost športa in turizma 

Povezava športa in turizma izhaja ţe iz antičnih časov. Olimpijske igre so bile velik magnet 

za udeleţevanje in ogled iger. S prihodom Rimljanov so začeli graditi terme in mesta so 

postala znana po naravnih vrelcih, kjer pa vrelcev ni bilo, so Rimljani ustvarjali umetne. Te 

toplice oz. terme so bile dobro obiskane in ljudje so potovali, da so se v njih lahko kopali. 

Potovanja so se s širjenjem Rimskega imperija širila po Evropi (Standeven in de Knop 1999, 

14–15). 

Povezanost športa in turizma prihaja v zadnjem obdobju turističnega razvoja vse bolj v 

ospredje. V preteklosti je bila ta povezanost bolj ali manj zabrisana, do izraza je prihajala le 

ob različnih tekmovanjih, turnirjih in igrah, kjer so bili turisti v glavnem pasivni opazovalci 

dogajanja na različnih tekmovališčih, tekmovalnih poligonih oziroma v različnih tekmovalnih 

arenah.  

Po drugi svetovni vojni do poznih petdesetih let dvajsetega stoletja so ljudje hodili na 

počitnice predvsem zaradi rekreacije in počitka. Ljudje so ostajali doma, šli na morje, na 

podeţelje ali v hribe predvsem zaradi počitka. V šestdesetih letih je bila boljša oz. laţja 

predvsem mobilnost ljudi. V turizmu je prevladovalo, da so ljudje hodili od doma, počivali in 

dobro jedli. Od konca šestdesetih pa do osemdesetih let so se pojavili novi trendi. Šport je na 

počitnicah postajal popularen. Glavni športi so bili: hoja, pohodništvo, plavanje, prav tako pa 

so se pojavljali športi, kot sta jadranje in tenis. V devetdesetih letih dvajsetega stoletja je 

prihajalo v ospredje vse bolj zdruţevanje športa in turizma in njun ekonomski vidik. V 

turizmu so začeli ponujati športne programe (Standeven in de Knop 1999, 18–20). 

Šport in turizem sta tisti dve med seboj povezani področji, ki skupaj lahko zadovoljujeta 

različne potrebe ljudi, ki se kot turisti pojavljajo v različnih turističnih območjih. Povezovanje 

športa in turizma je skladno tudi s sodobnimi trendi preţivljanja počitnic oziroma dopusta v 

evropskem prostoru in tudi širše v svetu. 

Berčič (1996, 5) ugotavlja, da lahko vse, kar je do sedaj znanega v skupnem razvoju športa in 

turizma in kar je ţe pred 30 leti ugotavljal angleški strokovnjak Anthony (1966), več kot 

desetletje za njim pa ameriški raziskovalec Garfield (1979) in hrvaški pionir v raziskovanju in 

povezovanju športne rekreacije in turizma Relac (1974, 1980, 1983, 1987), strnemo v 

temeljno ugotovitev, da šport bogati turizem in turizem bogati šport.  

O športu in turizmu Berčič (1996, 7) tudi pravi: »Oba pojava, šport in turizem, sta v svojem 

generičnem bistvu osnovana na neekonomskih motivih. Dejavni udeleţenci v športu in 

turizmu ne pridobivajo sredstev za svojo eksistenco, temveč jih trošijo, da bi zadostili svojim 

zdravstvenim, razvedrilnim, socialnim, kulturnim in drugim potrebam«. 
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Na športnem področju uvrščamo v sekundarno turistično ponudbo tudi športne objekte in 

površine, opremo in rekvizite. K sekundarni ponudbi je treba šteti tudi mnoge spremljevalne 

objekte in sluţbe, ki omogočajo boljše izkoriščanje primarnih virov (ţičnice, teptalni stroji, 

trenerji, učitelji itd.) ali celo korigirajo in izboljšujejo elemente primarne turistične ponudbe 

(npr. umetno zasneţevanje). Turisti, ki se odločajo za aktivnosti, ki se izvajajo predvsem v 

naravnem okolju, so še zlasti občutljivi na ustreznost primarne turistične ponudbe in 

večinoma je prav od nje odvisna končna odločitev o izbiri kraja, časa in trajanja bivanja gosta 

(Sila 1998, 35–39). 

O povezanosti in soodvisnosti športa in turizma pa Berčič (1996, 8) pravi naslednje: 

»Dopolnjujoča povezanost in soodvisnost športa in turizma se kaţeta predvsem v njunih 

skupnih ciljih: gradnja mostov razumevanja med različnimi kulturami, tradicijami in načinom 

ţivljenja; spodbujanje miru in dobre volje med narodi; spodbujanje dejavnega preţivljanja 

prostega časa in sproščanje za čim širše skupine ljudi, obremenjene s številnimi zahtevami 

sodobnega časa.« 

2.5 Pomen športa v turizmu 

V številnih drţavah po svetu (tudi v Sloveniji) postaja turizem vse pomembnejša gospodarska 

panoga, ki je odvisna med drugim od kakovostne turistične ponudbe, katere sestavni del so 

različne športne vsebine in programi. Športna ponudba kot dopolnilna dejavnost turističnih 

podjetij pritegne uporabnike hotelskih in gostinskih storitev. Organizacijsko in vsebinsko 

dobro zasnovana športna ponudba, ki je prilagojena potrebam in ţeljam njenih uporabnikov, 

bogati turizem in posredno ali neposredno vpliva na njegov hitrejši razvoj. V celoviti športno-

turistični ponudbi ima ponudba športnih programov večstranski pomen (Berčič idr. 2010, 

195): 

– dodatno privablja goste, 

– podaljša turistično sezono, 

– vpliva na povečanje zasedenosti kapacitet, 

– izboljša kvaliteto storitev, 

– vpliva na aktivno, zdravo in smotrno izkoriščanje prostega časa turistov, 

– vpliva na večjo medijsko odmevnost, 

– vpliva na neposredne ekonomske učinke (prodaja oz. najem športnih terenov in objektov, 

rekvizitov, opreme, servis ipd.), 

– vpliva na posredne ekonomske učinke (dodaten promet v gostinskih lokalih, povečanje 

števila nočitev ipd.), 

– poveča število delovnih mest, 

– dviga kvaliteto ţivljenja ljudi, ki ţivijo v turističnih krajih. 
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2.6 Zgodovina športnega turizma 

Z zgodovinskega vidika se je študije športnega turizma vedno treba lotiti s poznavanjem 

različnih druţbenih, kulturnih, tehnoloških in transportnih okoliščin vsakega obdobja. Na 

primer: čas potovanja je različen, odvisen od razpoloţljivih načinov prevoza. Prav tako je 

odnos do potovalnih proizvodov določil prednosti in lastnosti športa, ki so se v stotih letih 

lahko zelo spremenile. Zato je treba celoten športni turizem preteklosti in sedanjosti 

pregledovati, analizirati in ocenjevati z vidika vseh teh dejstev. Športni turizem tako izvira iz 

grške kulture in se skozi strastno italijansko renesanso nadaljuje vse do veličastnih prireditev 

dvajsetega stoletja.  

Skozi zgodovino se je šport izkazal kot pomembna motivacija za potovanja in turizem. Od 

začetnih pojavov v razvoju je športni turizem prerasel v mnoţični svetovni okvir, vključujoč 

vsa področja športne aktivnosti in tekmovanj. Pri proučevanju preteklosti vidimo, da ima 

gibanje športnega turizma cikle, trende in pomembne nove dejavnike in vidike. Iz preučevanja 

zgodovine civilizacij je razvidno, da je imel šport vedno tudi uspešne kulturne značilnosti. Od 

antike do moderne dobe so bili športni udeleţenci, gledalci in potovanja vedno v neki meri 

povezani s športnim turizmom. Razdalje med kraji so nihale glede na priloţnosti, prevozna 

sredstva, ekonomska sredstva in omejenost prostega časa. Skozi vso zgodovino je šport ljudi 

spodbujal k potovanju v različne destinacije, za zadovoljitev prirojene ali pridobljene fizične, 

čustvene, kulturne, socialne ali intelektualne potrebe (Zauhar 2004, 14–17). 

Leta 1966 je Don Antony napisal razpravo z naslovom »Šport in turizem« in to je bilo eno 

prvih del, ki je obravnavalo športni turizem. Čeprav je ta dokument le preprosta ocena športa 

med dopustovanjem, je pomemben mejnik v razvoju študije o športnem turizmu (Weed in 

Bull 2004, xi). 

Nekateri avtorji so turizem proučevali predvsem na temelju potovalnih vzorcev, tipologije, 

finančnih posledic, splošnega gibanja, kot enačbo med ponudbo in povpraševanjem ter 

razvojem storitev. Študije o motivaciji za potovanje se pogosto sklicujejo na uţitek, vero, 

kulturo, znanost in podobno. Mnogi avtorji in strokovnjaki opisujejo turizem kot razmeroma 

sodoben fenomen (Curran 1978, xix–xx). Nekateri menijo, da se je športni turizem začel 

razvijati zaradi navdušenja nad Grand Tourom (Bannister 1981, 1). Redko, če sploh kdaj, je 

bil koncept turizma analiziran s stališča športnega udejstvovanja in ponudbe.  

2.7 Športni turizem v 21. stoletju 

Športno-turistično gibanje je doţivelo velik uspeh ţe v 20. stoletju, saj je s svojimi 

prizadevanji še dodatno poskrbelo za športnike in športne navdušence. Veliko pobud se je 

dotaknilo kulturnih vrednot, dediščine, zgodovinskih interesov, telesnega in duševnega 

počutja, gospodarskih spodbud in dividend. V splošnem si športni turizem prizadeva vplivati 
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na ljudi na različnih stopnjah, in sicer tako na tiste, ki v športni dejavnosti sodelujejo, kot na 

gledalce, saj bogati ţivljenje, spodbuja splošno razumevanje in spoštovanje kulturne 

raznolikosti. 

Šport ţe nekaj časa obravnavajo kot največji svetovni druţbeni fenomen. Za turizem so ţe 

pred časom napovedali, da bo postal največja svetovna industrija v tem stoletju. Zato so se 

stične točke med športom in turizmom dramatično povečale – obojestranska korist je precej 

zaznavna in odnosi so močno zdruţljivi. V zadnjem desetletju je tako prišlo do filozofskega in 

podjetniškega razvoja, ki zelo prispeva k aktualnosti zveze med športom in turizmom, ki jo 

imenujemo športni turizem: 

– Športni turizem se po svetu kaţe in trţi s pomočjo športnih prireditev, kot so olimpijske 

igre, svetovna prvenstva in podobno (Bhatia 1991, 32). 

– Potencialni pomen mnoţične narave športnega turizma povzroča porast gledalcev in 

razširjenost velikih športnih junakov (Kurtzman idr. 1993). V razvitih drţavah po svetu je 

koncept zdravja s pomočjo telesne dejavnosti pri ljudeh vseh starosti sproţil prenovljeno 

zanimanje za sodelovanje v različnih športnih dejavnostih (Pigeassou 1997). 

– Obstajajo pomembne povezave med športom in turizmom pri spodbujanju domačih, 

nacionalnih in mednarodnih prijateljstev ter razumevanjem med posamezniki, skupinami 

in skupnostmi (Research Unit, Sports Tourism International Council 1995, 12–19). 

– Sodobni trendi v turizmu kaţejo poseben vzorec, in sicer razdelitev prostega časa na 

posamezne dele, kar omogoči več različnih turistov v enem letu (Gunn 1988, 107). 

Danes se šport v turizmu kaţe v številnih športno-rekreativnih programih posameznih 

turističnih oziroma športno-turističnih središč. Od obdobja, ko se je le manjša skupina ljudi na 

dopustovanju ukvarjala (tudi) s športnimi oziroma športno-rekreativnimi aktivnostmi in tako 

nadaljevala svoj zdrav ţivljenjski slog, ki ga ţivi doma, tudi na dopustu, so se zgodile 

bistvene in pomembne spremembe. Kot namreč kaţejo navade sodobnih turistov in tudi 

sodobni trendi pri nas in drugod po Evropi, postaja šport oziroma športna rekreacija del 

vsakdana ljudi v sodobnem, z informacijsko tehnologijo prepletenem ţivljenju. Zato ţelijo 

sodobni turisti udejanjati tak ţivljenjski slog tudi na večdnevnem ali večtedenskem oddihu. 

To pa pomeni, da imata šport in njegova različica športna rekreacija v razvoju turizma vse 

pomembnejšo, če ne celo vodilno vlogo. Danes si ni mogoče predstavljati delovanja in 

razvoja posameznih središč brez celovite in tudi dodatne športno-turistične ponudbe (Berčič 

idr. 2010, 27).  

Mednarodno zdruţenje znanstvenih strokovnjakov v turizmu (International Association of 

Scientific Experts in Tourism – AIEST) je prepoznala številne pozitivne povezovalne učinke 

in soodvisnost športa in turizma, zato tej povezanosti namenja veliko pozornosti. Tudi 

UNWTO na osnovi izbrane metodologije ugotavlja, da je šport eden od pomembnih 

potovalnih motivov sodobnih turistov. Pojavili so se novi trendi povpraševanja po športu v 

turizmu oz. v prostem času nasploh, preučujejo pa se tudi druţbeno-ekonomske značilnosti 
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športa in turizma in drugi problemi, povezani z obema področjema. V zadnjem času je v 

ospredju tako imenovani destinacijski management, ki vključuje raznolike dejavnosti vodenja 

in upravljanja, v podsegmentu pa se vodenje in izvajanje nanašata tudi na športno-turistične 

programe. Strokovnjaki zlasti obravnavajo vprašanja učinkov managementa v športu in 

turizmu ter v športno-turističnih območjih, prav tako pa so v ospredju analize trţnega 

managementa na tem skupnem torišču. Vedno več je tudi investicij v šport in turizem, še 

zlasti v povezavi s športnimi prireditvami. Šport in turizem sta večrazseţnostna in soodvisna 

pojava, tako da doseţena višja razvojna raven športa pomeni več napredka tudi na področju 

turizma in obratno. 

Šport in turizem (oziroma njuna povezanost) ustvarjata nova trţišča, hkrati pa spodbujata 

razvoj športne industrije in posledično tudi razvoj raznovrstne športne opreme. Obstaja torej 

močan ekonomski interes za sinergijsko povezovanje obeh področij (Berčič 2003, 59). Šport 

je odlično sredstvo za promocijo drţave, hkrati pa promotor sponzorjev in organizacij, ki 

vlagajo v športno dejavnost. Vrhunski športni doseţki so dejavnik promocije, identifikacije 

športnika in identitete vsakega naroda.  

2.8 Športni turisti 

Športni turisti so tisti, ki obiščejo neko destinacijo predvsem z namenom, da sodelujejo pri 

športnem dogodku ali si ga ogledajo. Obstaja nešteto primerov športnega turizma, od 

tradicionalnih letovišč, ki privlačijo smučarje, golfiste in teniške igralce, do bolj ekstremnih 

športnih lokacij, kjer imajo turisti priloţnost za plezanje ali alpinizem. V športni turizem 

lahko štejemo tudi obisk domišljijskih taborov, kjer odrasli preţivijo teden ali več z 

nekdanjimi športniki ob vadbi ter tekmovanju v določenih športnih disciplinah, ali pa obisk 

muzejev, povezanih s športom. Športni turisti so lahko tudi otroci v raznih športnih kampih, 

otroških športnih vrtcih in animacijskih programih ter starostniki v njim prilagojenih 

programih. 

Standeven in de Knop (1999, 13) razlikujeta med aktivnim in pasivnim športnim turistom 

(udeleţencem športa), kar prikazuje tudi slika 1. S športom se lahko turisti ukvarjajo na 

počitnicah ali na poslovnem potovanju.  

Aktivni športni turist je naravnan na aktivno preţivljanje dopusta, pri čemer je športno 

udejstvovanje glavni namen prostega časa. Pri tem avtorja razlikujeta med dvema vrstama 

športnih turistov. Prvi se ukvarjajo s točno določenim športom celoten čas dopusta, drugi pa 

se ukvarjajo z različnimi športnimi zvrstmi. 

Med pasivne športne turiste štejemo t. i. poznavalce, ki se načrtno udeleţujejo določenih 

športnih dogodkov oziroma obiskujejo športne muzeje itd., ter t. i. priloţnostne obiskovalce, 
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ki jih športni dogodek pritegne, vendar so se zgolj slučajno znašli na kraju športnega dogodka, 

torej so le naključni gledalci (Standeven in de Knop 1999, 13–14). 

 

Slika 1: Oblike športnega turizma 

Vir: Standeven in de Knop 1999, 13. 

Pričakovanja v zvezi s počitnicami so danes višja, ustrezati morajo ţeljam po intenzivnem 

ţivljenju, zaradi česar jim pripisujejo vedno večji pomen v preţivljanju prostega časa. Razvoj 

turističnega obnašanja tako spodbuja spremembe ter nastanek novih vrednot (Dumazedier 

1988). Vedno izrazitejša je ţelja po neodvisnosti in svobodi, takojšnjemu ter optimalnemu 

uţitku. To se kaţe v nezainteresiranosti za močno strukturirane projekte (Raynouard 1989). 

Športni turisti iščejo vznemirjenje in nove izkušnje, ki bi omogočile dobre in/ali nove 

občutke, ki spodbujajo njihove čute. 

Športni turisti so strastni, zapravljivi, uţivajo v novih športnih izkušnjah in spodbujajo ostale 

turiste. Njihov neposredni doprinos destinaciji je denar, posredni pa, da jim ostali turisti 

sledijo na izbrane destinacije. Športni turizem je orodje za dosego različnih ciljev: ustvarja se 

dobiček, nova delovna mesta, vpliva pa celo na drugačno dojemanje kulture Srednjega vzhoda 

in Juţne Afrike (Sports Business Group 2004, 4).  

Na osnovi klasične socio-demografske segmentacije obstajajo določene ugotovitve v zvezi s 

starostjo in socialnim statusom. Datzer (1993, 59–70) navaja, da na osnovi ugotovitev analize 
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potovanj lahko ciljno skupino »športnih turistov« opišemo z naslednjimi oznakami 

(nadpovprečno visoki deleţi v naslednjih skupinah):  

– starostna skupina do 29 let ali med 40 in 49 let,  

– v fazi šolanja ali samostojni/svobodni poklic, vodilni delavec/višji uradnik,  

– z dokaj visokim prihodkom,  

– višji socialni sloj,  

– potujejo večkrat na leto,  

– nadpovprečno pogosto potujejo s karavanom/avtodomom,  

– pogosto najamejo počitniško hišo ali stanovanje.  
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3 VRSTE ŠPORTNEGA TURIZMA 

V preteklosti so bila potovanja, povezana s športom, vezana izključno na ogled raznih 

športnih dogodkov, kot so bile olimpijske igre v stari Grčiji in druga športna tekmovanja, 

danes pa večji odstotek v športnem turizmu predstavlja športnorekreacijski turizem. 

Ena najmočnejših zimskošportnih industrij oz. panog je alpsko smučanje, zlasti zato, ker je 

prisotno na zelo različnih nivojih – v smučarski šoli, na smučarskem tečaju, v smučarskem 

klubu ali zasebno. Zadnje čase se je smučarski model ponudbe prenesel na številna druga 

področja športa. Organizatorji počitnic in zasebne športne šole danes nudijo počitniške tečaje 

v jadranju, jadralnem padalstvu, jahanju, golfu, potapljanju, kolesarjenju, gorništvu, deskanju 

na valovih itd. (Standeven in de Knop 1999, 19). 

Pohodništvo se razlikuje od sprehajanja po tem, da se pohodništvo izvaja predvsem v naravi, 

medtem ko se sprehaja lahko kjer koli. Za pohodništvo oz. pešačenje štejeta najmanj dve milji 

prehojene poti. Skupaj s plavanjem je pohodništvo oz. sprehajanje najpopularnejša oblika 

športnega turizma (Stevanden in de Knop 1999, 25). 

3.1 Zimskošportni turizem 

Zimski športi pritegnejo turiste v prostor, ki bi sicer pozimi sameval, in s tem ustvarijo pogoje 

za zaposlovanje domačinov, zlasti z izvajanjem gostinske ponudbe, hotelskih storitev in 

ostalih namestitvenih objektov. V to kategorijo športnega turizma spada mnogo športov, 

vendar smučanje in deskanje na snegu močno prevladujeta nad vsemi drugimi športi. Rojstvo 

smučanja največkrat povezujejo z Norveţani. Prve gorske zimske počitnice so se začele v St. 

Moritzu v Švici in britanski višji razredi so smučanje hitro spremenili v nekaj zelo 

modernega. Leta 1905 je bilo smučanje vključeno v olimpijske igre (v nadaljevanju OI), 

čeprav to še ni bil ravno priznan dogodek. Vključitev je bila odgovor na vse večji interes za 

smučanje kot šport in ţelja menedţerjev in razvijalcev, da smučarska območja delujejo čez 

celotno zimsko sezono. V procesu razvoja te strategije je tako nastal širši nabor zimskih 

objektov in trajnejše trţno izhodišče za smučanje. Smučanje je zelo razvito tako v Evropi kot 

tudi v Ameriki, še vedno pa je v razvoju na drugih območjih po svetu, kot so vzhodna Evropa, 

Koreja in Jugovzhodna Azija (Hudson 2003, 89). 

S časom so obiskovalci smučarskih naselij začeli iskati različne trţne niše in moţnosti in tako 

je imelo deskanje na snegu velik vpliv na smučarsko industrijo. Ocenjuje se, da obstaja 11 

milijonov deskarjev po vsem svetu. Vzrok za vedno večje zanimanje za deskanje na snegu in 

s tem tudi širjenje smučarske industrije je naraščanje števila mlajših od 24 let na trgu (Hudson 

2003, 91). 

Velika turistična naselja imajo številne prednosti. Lahko si privoščijo, da vlagajo v najnovejše 

tehnologije. Njihove sedeţnice in gondole so tople in prostorne, sneg pa je vedno brezhibno 
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pripravljen za odlično smuko. S širjenjem v nastanitev, ponudbo smučarskih tečajev in drugih 

dejavnosti lahko večja smučarska središča ogromno zasluţijo. V preteklosti so smučarska 

središča pridobila komaj toliko denarja, da so lahko poplačala vse izvajalce (ponekod v 

Evropi je tako še danes). Tudi v Zdruţenih drţavah Amerike tipični smučar potroši manj kot 

20 odstotkov denarja za poplačilo nastanitve. Nasprotno pa v Vailu iz sekundarnih dejavnosti 

zasluţijo toliko denarja, da si lahko brez teţav privoščijo obratovanje ţičnic tudi v večernih 

urah. Upravljajo s šestimi hoteli, 72 restavracijami, 40 trgovinami ter več kot 13.000 drugimi 

namestitvenimi objekti (Hudson 2003, 95–96).  

Ponudniki še vedno zasluţijo velik del svojega dobička z dvigom cen pri prodaji vozovnic, 

hrane in opreme. Razvoj upravljanja z nastanitvami je postal pomemben del smučarskega 

poslovanja. Za ponudnike v letoviščih je najbolj zaţeleno čim daljše bivanje obiskovalcev. 

Zanje je pomembno, da zapolnijo hotele, smučarske vasi ter apartmaje v dolinah pod pobočji. 

Ponudniki tako zasluţijo ne le od prodaje kapacitet v smučarski vasi, temveč tudi tako, da 

pomagajo novim lastnikom apartmajev pri oddajanju. Navadno jim potem zaračunavajo 

provizijo za upravljanje, enako polovici najemnine, ki jo lastniki prejmejo. 

Zimski športi se torej izvajajo na snegu ali ledu. Večinoma gre za različice smučanja, drsanja 

in sankanja. Zimski športi so se tradicionalno odvijali le pozimi na mrazu, sedaj pa umetni 

sneg in led omogočata večjo fleksibilnost. Individualni športi so tek na smučeh, biatlon, 

alpsko smučanje, deskanje, smučarski skoki, hitrostno drsanje, umetnostno drsanje, luge, bob, 

sankanje itd., ekipni pa hokej na ledu, kegljanje na ledu in bandy. Zimski športi imajo pogosto 

svoje multi športne turnirje, kot so zimske OI.  

3.2 Pomorski športni turizem 

Pomorski turizem je rastoč sektor na globalni, drţavni in lokalni ravni. Pomorski športni 

turizem sestavljajo različni izdelki ali oprema za različne vrste športov, kot so veslanje, 

jadranje, ribolov, potapljanje, deskanje, surfanje, parasailing, smučanje na vodi, 

wakeboarding, kanu, kajak, jetski, jetboat itd. Vsaka vrsta pomorskega turizma privablja 

različne toda obenem podobne tipe turistov, vključujoč posameznike v različnih ţivljenjskih 

obdobjih glede na znanje in izkušnje pri določenem športu, na istih ali različnih obmorskih 

krajih in uporabo opreme, ki zahteva minimalne ali precejšne finančne izdatke glede na 

stopnjo usposobljenosti udeleţenca oz. udeleţencev in vrsto športnega turizma, s katerim se 

udeleţenec ukvarja. Na splošno velja, da je stopnjo udeleţbe v pomorskem turizmu teţko 

ugotoviti (Wilks in Atherton 1994), saj številni športni in udeleţenci ne poročajo o svojih 

dejavnostih. Kot primer lahko navedemo dejstvo, da mora biti vsak čoln registriran za plovbo 

v morju, surf pa ne (Hudson 2003, 125). 

Motivacija udeleţencev sega od uresničevanja trenutnega izziva in avanture, razvoja 

izrednega znanja in spretnosti do samorealizacije. Socio-demografski vidiki morske turiste 
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opredeljujejo kot ljudi, ki izhajajo iz razvitih drţav, s preseţkom prostega časa in iz srednjega 

plačnega razreda. So dobro izobraţeni, razpon v starosti je od najstnikov do oseb v 

sedemdesetih letih. V glavnem v teh dejavnostih prevladujejo ljudje iz zahodnih drţav. 

Stopnja odvisnosti v športno-turističnih dejavnostih sega od popolnoma vodenih in urejenih 

do popolnoma samostojno organiziranih. Vplivi na morski turizem se kaţejo predvsem v 

zvezi s spori med skupinami uporabnikov, prenatrpanostjo, izgubo privlačnosti, predpisi in 

vplivi na okolje. Upravljalna orodja, uporabljena v turizmu morskih virov, so zaloge, 

previdnostna načela, sodelovanje javnosti, turistično-rekreacijski spekter moţnosti, območni 

zemljevidi, načrti upravljanja, dovoljenja, izobraţevanje, najboljša praksa in uveljavitev 

(Hudson 2003, 151). 

3.3 Zdravstveni in zdraviliški športni turizem 

Čeprav je zdravstveni turizem obstajal ţe dolgo pred tem, je pridobil pomen v osemnajstem 

stoletju. Sodobni turizem vse bolj upošteva dejavnike naravnega zdravljenja oz. dejavnike, ki 

v naravnem okolju ugodno vplivajo na zdrav pa tudi oboleli organizem posameznika. Ti 

dejavniki se danes vse bolj vključujejo v ponudbo tako imenovanega zdravstvenega in 

zdraviliškega turizma. Obe zvrsti sodobnega turizma pa v svoje osnovne dejavnosti vse bolj 

vključujeta tudi športne oz. športno-rekreativne programe. Zdravstveni turizem ima z 

vključenimi športnimi programi med posameznimi vrstami turizma pomembno mesto. V 

bistvu je to veja ali segment turistične ponudbe. Ivanišević (2005 v Berčič idr. 2010, 96) 

navaja, da gre za dejavnosti, pri katerih se strokovno in pod nadzorom uporablja in izkorišča 

delovanje naravnih zdravilnih dejavnikov in/ali postopke fizikalne in rehabilitacijske 

medicine zaradi ohranjanja in izboljšanja zdravja in kakovosti ţivljenja. 

Glavni namen ljudi, ki se odločajo za zdravstveni in zdraviliški turizem, je izboljšanje 

njihovega zdravja in/ali blaginje. Običajno to vključuje nekatere od naslednjih moţnosti: 

fizične fitnes programe, SPA obiske, zdravljenje, lepotno zdravljenje in veliko različnih 

alternativnih terapij, ki izhajajo iz različnih kultur. 

V zdravstveni turizem so kot segment turistične dejavnosti vključeni različni dejavniki, 

predvsem pa ugodno delovanje klime, sončnih ţarkov, termo-mineralnih voda, jezer, morja, 

različnih alg (morskih in sladkovodnih), peska in drugih naravnih tvarin. Bistvo 

zdravstvenega turizma z vključenimi športnimi programi je, da posamezni turisti ţivijo v 

določenem turističnem okolju svoj običajen ţivljenjski slog, vendar pa del časa namenjajo 

raznolikim zdravstveno-preventivnim in športno-rekreativnim programom (Berčič idr. 2010, 

96).  
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V tujini zdravstveni turizem vse bolj povezujejo z wellness
1
 turizmom, ki pa pri nas še ni tako 

zelo razvit. V tujini zdravstveni in wellness trg lahko razumemo kot kontinuiteto, ki kaţe 

različne podsegmente glede na zahteve in interese. Na eni strani so potrošniki, ki iščejo 

splošno dobro počutje, kakovostne zmogljivosti, jedilnike z zdravo prehrano, moţnosti za 

sprehode v neokrnjeni naravi in dostopnost rekreativnih objektov. Nekje na sredini so tisti, ki 

iščejo tradicionalne SPA
2
 objekte, obrazne in druge oblike zdravljenja, zdravljenja, ki 

temeljijo na zdravilnih lastnostih vode, blata itd. Na drugi strani pa so tisti, ki iščejo 

kozmetična polepševanja, vključno z operacijo. 

Voda in raznolike dejavnosti v vodi, ki jih vključujejo posamezni športno-rekreativni 

programi v okviru zdravstvenega turizma, so temeljni dejavnik v zdravilnem učinkovanju. To 

dejstvo se ţe dlje časa upošteva pri promociji zdravstvenega in še posebno zdraviliškega 

turizma. 

Programi zdravstvenega in zdraviliškega turizma temeljijo na aktivni multidisciplinarni 

obravnavi z vključevanjem medicinskih, zdravstvenih in drugih strokovnih delavcev (Perko 

idr. 2005 v Berčič idr. 2010), med katere spadajo tudi strokovnjaki s področja športa oz. 

športne rekreacije. Novejši programi zdravstvenega in zdraviliškega turizma ţe vključujejo 

kombinacijo različnih zdravstvenih uslug, ki so na voljo bolj ali manj zahtevnim turistom, pa 

tudi skrbno izbranih in vodenih športno-rekreativnih programov. Sem spada npr. osnovanje 

»Beauty rehabilitacijsko-stomatološkega centra« (Marić 2005 v Berčič idr. 2010), ki v svoji 

ponudbi nudi celostno fizikalno terapijo in široko paleto raznovrstnih stomatoloških uslug. 

Specifičnost takega centra je v tem, da se vse medicinske usluge izvajajo pod nadzorom 

strokovnega in medicinskega osebja, ki ga sestavljajo zdravnik fiziater, stomatolog, višji 

fizioterapevt, aroma terapevt, maser, kozmetičarka in drugi. Programsko pa je takemu centru 

lahko dodana tudi primerna športno-rekreativna ponudba z ustrezno kadrovsko zasedbo. 

Ponudba takega centra je torej raznolika in usmerjena k posameznim interesnim skupinam, 

kot so npr. ţenske, poslovneţi, starostniki oz. ljudje v poznejših letih. Bistvo teh programov je 

tudi v tem, da se v izvedbenem delu v celoti upošteva načelo individualizacije. To pomeni, da 

se v polni meri upošteva zdravstveno stanje posameznika, njegove psihofizične sposobnosti 

                                                 

1
 Beseda wellness je sestavljena iz dveh besed; well-being in fit-ness. Pojem wellbeing (dobro počutje) 

izhaja iz definicije zdravja, po kateri je zdravje »stanje popolne usklajenosti telesnega, duševnega in 

socialnega počutja«. Wellness vključuje različne dejavnike za zdrav način ţivljenja s ciljem povrniti 

iztrošene moči in zmanjšati vplive negativnega stresa na organizem. Temeljne dejavnosti wellnessa 

kot načina ţivljenja so primerna telesna aktivnost, zdrava prehrana,duševne aktivnosti in osebna 

sprostitev. Wellness dinamično povezuje telesne, intelektualne, čustvene, druţbene in duhovne 

razseţnosti celega človeka. 

2
Izraz SPA je starejšega izvora (lat. sanus per aquam - zdravje skozi vodo). Danes SPA predstavlja 

celovit koncept zdravja, lepote in sprostitve. SPA je dobil ime po poznanem istoimenskem belgijskem 

zdravilišču, ki leţi v osrčju Ardenov v Belgiji in slovi po učinkovitih obravnavah za izboljšanje fizične 

kondicije in lepši videz. 
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oz. posamezne razseţnosti psihosomatičnega statusa, raven telesne in psihične kondicije ter 

njegove ţelje in potrebe (Berčič idr. 2010, 101–102).  

Po oceni CTO (Caribbean Tourism Organization; CTO 2011) je ta segment turizma vedno 

bolj pomemben. Vendar je na voljo zelo malo informacij o njegovi velikosti ali vrednosti. 

Znano je, da je v Veliki Britaniji ta turistični trg vreden 50 milijonov dolarjev, drugod po 

Evropi pa 120 milijonov evrov. Prav tako v skladu z European Travel Monitor zdraviliški 

dopust predstavlja 15 % vseh počitniških evropskih mednarodnih trgov. Po nekaterih podatkih 

se predpostavlja, da se to nanaša na potovanja, kjer je zdravstveni ali zdraviliški turizem 

vključen, ne pa glavni namen obiska. Na osnovi dostopnih raziskav na svetovnem trgu je 

velikost zdravstvenega in zdraviliškega, SPA in wellness turizma ocenjena na 5 milijonov 

potovanj na leto, pri čemer to predstavljala glavni namen potovanja. Znano je, da je 

sodelovanje v tem sektorju v času potovanja v druge namene bistveno večje.  

V zvezi s tovrstnim turizmom se kaţe znatna stopnja rasti za več let naprej. Ker se 

prebivalstvo stara, bo zaradi iskanja metod, ki bi ljudi delale »večno mlade«, še naprej rasla in 

tako se bo tudi povpraševanje po zdravstvenih in zdraviliških potovanjih povečalo. Drug 

glavni dejavnik za napovedano rast je, da se odnos do telesne pripravljenosti in splošnega 

dobrega počutja spreminja, saj je znano, da športen način ţivljenja vodi do boljšega 

ţivljenjskega standarda. V Nemčiji novi zakoni zaposlenim omogočajo do šest tednov 

dopusta v letu, če je to potrebno zaradi zdravja in dobrega počutja (CTO 2011). 

3.4 Golf turizem 

Golf turist je lahko nekdo, ki načrtuje potovanje posebej za igranje golfa, ali nekdo, ki se mu 

zgodi, da med potovanjem igra golf (World Golf Foundation 2002). Golf turizem lahko 

vključuje kakršno koli obliko sodelovanja v golfu, na primer samostojno sodelovanje, 

poslovno ali spodbujevalno ali pa preprosto opazovanje golfa med potovanjem (Hudson 2003, 

165–166).  

Rast in razvoj športa sta potekala v Evropi in Ameriki v elitnem, zgornjem razredu 

prebivalstva (Dobrian 2002, 4–5). V zadnjih letih se je golf demokratiziral in v letih med 

1980 in 1990 doţivel izjemno rast števila udeleţencev (Nixon in Frey 1996). Tradicionalno so 

pri golfu prevladovali udeleţenci z visokim dohodkom, predvsem belci, premoţni, visoko 

izobraţeni ljudje (Miller, Walker in Fleming 2001). 

Golf se lahko uporablja kot orodje za trţenje destinacije. S širjenjem športa po vsem svetu se 

je povečala ţelja po potovanju z namenom udejstvovanja pri tem športu. Eksplozija interesov 

v golfu je privedla do povečanja golf turizma. Ker golf večinoma privablja turiste iz višjih 

socialno-ekonomskih skupin, ima golf turizem potencial za ogromen donos dobička (Hudson 

2003, 188).  
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Raziskava statistične in raziskovalne organizacije CTO kaţe, da je glede na IAGTO
3
svetovni 

turistični trg golfa vreden več kot 17 milijard USD. Golf igra 56 milijonov ljudi po vsem 

svetu: 26,7 milijona v Zdruţenih drţavah Amerike, 5 milijonov v Kanadi, 5,5 milijona v 

celinski Evropi, 14 milijonov na Japonskem in 3,8 milijona v Veliki Britaniji. Od vseh teh 56 

milijonov golfistov je med 5 % in 10 % tistih, ki vsako leto potujejo v tujino z glavnim 

namenom igrati golf. Vodilne na trgu v smislu golfa kot športa so Zdruţene drţave Amerike, 

ki vsako leto prispevajo več kot 60 milijard USD v gospodarstvo. V Evropi (brez Velike 

Britanije) trg še ni zrel, saj ga v glavnem še vedno igra le nekaj elitneţev (20 milijonov). Tudi 

Velika Britanija, Japonska in Avstralija imajo razvit trg golfa (CTO 2011). 

Na razvitih trgih Severne Amerike, v Veliki Britaniji, na Japonskem in v Avstraliji je v 

zadnjih letih videti stagnacijo števila namenskih igralcev golfa. Zdi se, da so članstva dosegla 

nasičenost, v veliki meri pa k temu prispeva to, koliko časa se porabi za igro (igra golfa 

povprečno traja okoli štiri ure). Trend postajajo dejavnosti, ki bi ljudem vzele manj časa 

(CTO 2011). 

Na teh trgih je glavni potencial za rast staranje prebivalstva. Ti potrošniki postajajo vse bolj 

aktivni in so verjetno starši, katerih otroci so ţe odšli od doma, ali so ţe upokojeni, zato imajo 

več časa kot njihovi mlajši kolegi (CTO 2011). 

Hitro rastoči trgi v Aziji, na Bliţnjem vzhodu in v Mehiki bodo prispevali k rasti golf sektorja 

po vsem svetu. Vendar pa ni pričakovati, da bodo te drţave/regije prispevale k rasti golf 

turizma v kratkem času. Toda dolgoročno (v 5–10 letih) bo rast opazna. V celinski Evropi je 

stopnja udeleţbe v golfu nizka, vendar se stalno povečuje (francoska stopnja aktivnosti 

narašča 5–8 % na leto). To je trg, ki kaţe najboljši potencial rasti v smislu golf počitnic. 

Širjenje nizkocenovnih letalskih prevoznikov v Evropi ima velik vpliv na rast golf turizma v 

Evropi (CTO 2011). 

V gospodarskih druţbah so ugotovili, da so golf izleti zelo primeren način za povečanje 

prisotnosti na prodajnih sestankih. »Obstaja neposredna povezava med golf dogodki in 

številom celotnih srečanj. Gospodarske druţbe čutijo, da morajo v seje vključiti tudi 

rekreacijo, saj ne morejo zagotoviti zgolj učenja, nato pa udeleţenci odidejo domov. Izbira 

med srečanjem ni igranje golfa ali ne, ampak srečanje vključno z golfom ali pa brez srečanja« 

je povedal John McConahy na pitsburškem srečanju managerjev (Davis 2002, 35). 

V zadnjih letih so hoteli in letovišča videli potencial v investiranju svojega dobička v 

nadgradnjo ali v povečanju moţnosti za rekreacijo. Zanesljivo velja, da so taka naselja postala 

magnet za aktivne športne turiste (Gibson 1998). Letovišča so zdaj znana po svojih 

                                                 

3
 IAGTO je svetovna organizacija v industriji golf turizma, je Mednarodno zdruţenje Golf tour 

operaterjev. Ustanovljeno je bilo 1997 in včlanjuje preko 870 organizatorjev golf potovanj, golf 

hotelov, igrišč, receptivnih turističnih agencij, letalskih druţb in turističnih organizacij iz več kot 65 

različnih drţav. 
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rekreativnih objektih, na primer golfiščih, zdraviliščih, teniških igriščih in fitnes telovadnicah. 

Druţbe in zdruţenja svoje skupinske sestanke vedno večkrat organizirajo v raznih hotelih. 

Načrtovalci konvencij in srečanj vedo, da je, kadar iščemo potencialni hotel, udobje na 

konferenci izredno pomembno. Za primer vzemimo hotele Hyatt, ki je svojo celotno spletno 

stran (na www.Hyatt.com) posvetil vključitvi golfa v načrtovanje srečanj. Ponujajo seznam 

moţnosti, ki se ujemajo s srečanji in obenem igranjem golfa.  

V zadnjih petnajstih letih sta golf in poslovni svet postala neločljiva. Golf je postal priznan 

kot dragoceno orodje za mreţenje. Vodstvo z raznoliko paleto panog bi se sestajalo v golf 

klubih in skupaj igralo golf ter tako postopoma spoznavalo moţnosti za poslovanje (Dobrian 

2002). Golf je način za ustvarjanje močnejših odnosov s strankami ali sodelavci zaradi 

lagodne hitrosti športa. Iz tega razloga si veliko ljudi vzame čas za golf in sestanek izven 

mesta tudi med tednom.  

3.5 Adrenalinski in ekstremni športni turizem 

Večina prebivalstva v razvitem svetu ţivi v mestnih območjih. Tako gore, jezera, oceani, 

dţungle, puščave in drugi kraji predstavljajo pobeg na lokacije, ki ponujajo vznemirjenje, 

spodbudo in moţnost raznih pustolovščin. Ta premik iz običajnega okolja zagotavlja prijetno 

doţivetje, ki je ključnega pomena za turizem. Ti dopustniki so turisti, ki kupujejo doţivetje, ki 

je običajno povezano z največjo učinkovitostjo. Obstoječe teorije naj bi razloţile to turistično 

vedenje v odnosu do masovnega turizma, pri čemer pa so sodobna avanturistična oziroma 

adrenalinska turistična prizorišča premalo raziskana in zato premalo zastopana v akademskem 

smislu (Hudson 2003, 203). 

Yeoman (2008) je v Hospitaly Net zapisal, da ekstremni športi, zlasti športi, kot so rolkanje, 

deskanje, zorbanje
4
 in base jumping

5
 izzovejo način ţivljenja, ki vključuje določen način 

razmišljanja, povezan z adrenalinom in razburjenjem, saj vsi ti ljudje iščejo nekaj, s čimer bi 

prebili meje normalnosti. Ekstremni športi so se začeli vključevati v turizem. Turisti gredo na 

potapljanje v kletkah na Cape Town ali na zorbanje na Aljasko. Vodilni specializirani 

ponudniki se vedno bolj usmerjajo v te namenske dejavnosti med dopustom, ki jih vključujejo 

                                                 

4
 Oseba, ki »zorba«, je v krogli z dvema opnama, prostor med njima je napolnjen z zrakom ali, v 

drugih variantah športa, z vodo. Notranja krogla športnika učinkovito drţi bolj ali manj stabilnega, 

medtem ko se celotna krogla vse hitreje kotali po strmini in dejansko lahko poleti nekaj deset 

centimetrov. Šport so izumili leta 2000 na Novi Zelandiji. Cilj tega športa je vreči se navzdol po 

strmini v velikanski krogli in z motoriko lastnega telesa pospeševati hitrost kotaljenja.  

5
 Base je angleška kratica za Building (stavba), Antenna (antena ali drug nenaseljen stolp), Span (obok, 

most), in Earth (pečina ali katerakoli druga naravna formacija). Kratice nakazujejo, od kod skačejo 

padalci, ki se ukvarjajo s to zvrstjo padalstva – torej za razliko od klasičnih padalcev, ki skačejo iz 

letala, skačejo base jumpreji z objektov, ki se ne premikajo. 
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v svojo ponudbo, npr. gorsko kolesarjenje ali rafting, športne dejavnosti v gorah, soteskanje,
6
 

tečaji kajtanja.
7
 Organizirajo tudi številna tekmovanja v ekstremnih športih in dogodke, kot so 

BMX in rolkanje, surfanje ter smučanje na vodi. Mnogi ponudniki so ugotovili, da zanimanje 

za ekstremne športe raste, zato je mogoče marsikje kupiti darilne bone, ki se imenujejo »Do 

Something«. 

Tema je preobširna in preveč raznolika, da bi lahko v enem samem podpoglavju opredelili vse 

vrste adrenalinskega in tudi ekstremnega športnega turizma. Če bi se omejili na športno-

turistično avanturo v gorah ali »gorsko turistično pustolovščino«, bi od te točke naprej morali 

opredeliti še mnogo vej – v okviru širše opredelitve – na planinarjenje (plezanje in hoja), 

plezanje, ki je sedaj avanturno plezanje ali športno plezanje, hojo v hrib v »eksotičnih« krajih, 

ki je na novo opredeljena kot trekking, kolesarjenje kot gorsko kolesarjenje, soteskanje kot 

avanturno dejavnost in bungee jumping. Zaradi tega bomo omenili le okvirne vrste 

adrenalinskega in ekstremnega športnega turizma, ki jih ponujajo različne turistične agencije, 

športna društva, last minute centri ali turistični spletni portali pri nas in v tujini. Vsi ti športi 

pa so povezani tudi z različnimi prireditvami na vseh nivojih, ki privabljajo mnogo 

obiskovalcev in turistov z vseh koncev sveta. 

Za večino teh športov je zelo primerno, da pred ukvarjanjem z njimi oz. udeleţevanjem 

športno-turističnih dogodkov udeleţenec opravi primerne tečaje. Namen tečajev ni 

spodbujanje k ekstremnim ali adrenalinskim športom in tej vrsti športnega turizma, ampak 

naučiti se čim varnejšega udejstvovanja za tiste, ki jih to res zanima. Udeleţenci se morajo 

zavedati, da ni zagotovila, da bodo tečaj uspešno opravili. Morda jim bodo kakšen šport celo 

odsvetovali. 

                                                 

6
 Soteskanje ali canyoning je zelo priljubljena aktivnost, polna adrenalina. Dričanje po naravnih 

toboganih, ki jih je oblikovala voda, skakanje čez slapove, hoja po kanjonu, plavanje v kristalno čistih 

tolmunih in še veliko več. 

7
 Beseda »kajtanje – kiteboarding« pokriva aktivnosti s kajtom na različnih terenih. Kitesurfing se 

izvaja na vodi, snowkiting na snegu s snowboardom ali s smučmi in landboarding na travi ali 

podobnem terenu z mountainboardom. Na splošno rečeno, če stojite na deski in vas padalo vleče s 

pomočjo vetra, potem kajtate. 
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4 ŠPORTNOTURISTIČNI DOGODKI 

Različne športne prireditve in manifestacije – regijska športna prvenstva, meddrţavna in 

mednarodna tekmovanja, evropska in svetovna prvenstva ter olimpijske in para-olimpijske 

igre so hkrati tudi veliki turistični dogodki. Prav tako so lahko tudi športni treningi vrhunskih 

športnikov, priprave, športni kampi in različne športne konference pomembne sestavine 

športno-turistične ponudbe in »show businessa«.  

Prireditve so lokalnega pomena (maratoni, krosi, gorsko kolesarjenje, nogometni turnirji, 

košarkarski turnirji itd.), kadar na njih sodelujejo športni delavci, turistična podjetja, lokalna 

skupnost in druga podjetja. Prireditve regionalnega pomena so razni turnirji in pokalna 

prvenstva (evropski pokali, odprta prvenstva, mednarodna tekmovanja). Nosilci so klubi, 

tekmovanja pa medijsko podpirajo sponzorji. Za turistična podjetja so zanimiva zaradi 

koriščenja namestitvenih kapacitet. Prireditve nacionalnega pomena so za ponudnike 

zanimive zaradi dobrih finančnih iztrţkov in izvrstne medijske podpore.  

V ustavnih in zakonskih določilih je opredeljeno, da je pravica do shodov in prireditev ena od 

temeljnih človekovih pravic. V Zakonu o javnih zbiranjih (Ur. l. RS, št. 59/2002) je zapisano, 

da ima vsakdo pravico organizirati javne shode in prireditve ter se jih udeleţevati. Druga 

točka četrtega člena Zakona o javnih zbiranjih pravi (Ur. l. RS, št 59/2002): »Javna prireditev 

je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, 

izobraţevalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeleţba brezpogojno ali pod 

določenimi pogoji dovoljena vsakomur.« Slovar slovenskega knjiţnega jezika (2002, 1061) 

pravi, da je prireditev javni dogodek, zlasti kulturni, športni, zabavni, dogodek pa, kar se 

zgodi, je posebno, nenavadno doţivetje (SSKJ 2002, 150). Razvoj in uresničevanje pravice do 

zdruţevanja sočasno kaţeta tudi stopnjo in proces demokracije v vsaki druţbi (Šugman 1995). 

Ta posebna oblika turizma je drugačna. Uporabniki teh storitev niso turisti, ki bi se med 

svojimi počitnicami udeleţevali športnih dejavnosti; so turisti, katerih glavni razlog za 

potovanje je zadovoljitev športnih potreb. V teh primerih je razlog za potovanje udeleţba na 

športnih prireditvah, ki se dogajajo v različnih drţavah in mestih, različnih od tistih, v katerih 

športniki, trenerji, pomoţno osebje in navijači ţivijo. 

Najpomembnejši vidik s turistične plati je, da nekatere od iger privabijo veliko turistov. 

Olimpijske igre, na primer, privabijo milijone turistov, tako da tovrstni športni turizem v tem 

pogledu zavzame obliko mnoţičnega turizma z vsemi njegovimi lastnostmi. 

Slika 2 prikazuje rast in razvoj športnega turizma prireditev na mednarodni, drţavni in 

regionalni ravni, ki ima dvojen učinek – neposredni učinek prisotnosti tekmovalcev in/ali 

gledalcev ter spremljajočih oseb ter posredni učinek trţenja destinacije, ki vodi do kasnejših 

turističnih tokov. Ta posredni učinek je lahko zelo velik – večina turističnih prednosti velikih 
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športnih dogodkov naj bi bila te narave (Philippine government 2010). Če so napovedi WTO 

točne, potem lahko pričakujemo do leta 2020 ţe več kot 1,6 milijarde športnih turistov. 

 

Slika 2: Pretekla in pričakovana rast športnega turizma prireditev po svetu 

Vir: Philippine government 2010. 

Pomembno je razumeti obseg in vrsto dogodkov, ki imajo realno moţnost, da se potegujejo za 

gostitelja v neki skupnosti. Kateri športi najbolj ustrezajo tej skupnosti? Kateri dogodki dajejo 

najboljše moţnosti za razvoj športa? Kateri so tisti, ki bi se najbolj ujemali z dolgoročno 

strategijo infrastrukture v smeri večjih športnih dogodkov z eno ali več športnih disciplin?  

4.1 Lokalna, regijska in državna športna prvenstva 

Lokalni ali regionalni športni dogodek je lahko tekmovalne ali rekreativne narave. Večina 

lokalnih dogodkov naj ne bi potrebovala neke kakovostne ponudbe, ampak naj bi enostavno le 

gostili lokalne športne skupine ali posameznike. Regionalni dogodki se lahko razlikujejo v 

svoji velikosti in obsegu glede na športno zvrst. 

Lokalne in regionalne skupnosti si prizadevajo uvrstiti na svoj repertoar dogodkov čim več 

raznovrstnih prireditev preko celega leta. Z uspešnimi in odmevnimi športnimi dogodki lahko 

postane kraj, regija ali drţava bolje prepoznavna, zato je uvrstitev vseh vrst dogodkov v 

lokalno turistično ponudbo nujna, saj med športnimi dogodki in turizmom obstaja visoka 

stopnja sinergije. 

Danes so prireditve izrednega pomena za dvig ekonomsko-političnega ugleda mesta, regije ali 

drţave. Zaradi njihovega pomena jih podpirajo predvsem lokalne skupnosti, saj jim dogodki 

omogočajo izboljšavo ali obnovo infrastrukture, hkrati pa predvsem v krajih z močno 

izraţeno sezonsko komponento podaljšujejo zasedenost turističnih kapacitet. Uspeh dogodka 

večjih razseţnosti je pričakovan zaradi edinstvenosti, statusa ali trenutnega pomena pri 

ustvarjanju in vzbujanju pozornosti (Ritchie in Yangzhou 1987, 20). Prednost prireditve v 

primerjavi z drugimi mediji je v tem, da je ta resnična, njeno sporočilo pa bolj osebno od 

tistega, ki pride do prejemnika s pomočjo oglasnih sporočil. 

http://www.tourism.gov.ph/


26 

Treba je omeniti še deţelna prvenstva, ki predstavljajo naslednji korak navzgor po 

napredovalni lestvi do večjih prireditev. Velikost nekega dogodka je odvisna od športa. 

Dogodek je lahko eno-športno prvenstvo ali pa multišportne igre. Deţelno prvenstvo je lahko 

tudi veliko večje od nekaterih drţavnih prvenstev in ima večjo ekonomsko korist za skupnost. 

Velikost je odvisna od števila disciplin, spola, starosti in števila udeleţencev na skupino, ki so 

lahko zelo različni. 

Državna prvenstva so v razponu od zelo obseţnih in odmevnih dogodkov, kot so drţavni 

športni dogodki, do precej manj obseţnih dogodkov, npr. veteranski ali mladinski športni 

dogodki (npr. drţavno nogometno prvenstvo za osnovnošolce, ŠKL, veteransko drţavno 

prvenstvo v namiznem tenisu ...). Drţavna prvenstva se razlikujejo po obsegu in sestavi 

gledalcev.  

Poznamo tudi rekreativno-tekmovalne prireditve, med katerimi sta v Sloveniji najbolj znana 

ljubljanski tekaški maraton in kolesarski maraton Franja. Te prireditve poleg športnega 

udejstvovanja predstavljajo pomemben del turistične ponudbe tako urbanih kot tudi ruralnih 

predelov drţave, pozitivno vplivajo na prepoznavnost in obiskanost krajev, kjer se odvijajo, in 

so izvrstno orodje za promocijo regije. 

4.2 Mednarodna, celinska in svetovna prvenstva 

Šport in turizem si delita tudi skupni cilj: razumeti druge kulture in ţivljenjske stile, prispevati 

k propagandi in utrditvi miru med narodnostmi ter k izboljšanju odnosov med ljudmi različnih 

kultur. Iz tega je razvidno, da se zdruţujeta dve dopolnjujoči se področji, ki spodbujata 

posameznike, da se v prostem času druţijo z različnimi ljudmi. Te naloge se vsak loti drugače 

– šport temelji predvsem na tekmovalnem okolju, kjer sta tekmovanje in končni rezultat 

glavni cilj, prijateljstvo med nasprotniki pa ni izključeno; turizem temelji na prodaji, s ciljem 

spoznati nove ljudi in deliti nove izkušnje. Zatorej športni turizem temelji na športni 

aktivnosti v prijetnem okolju, tekmovalnost ni nujna, rezultati in razvrstitve niso pomembni. 

Zdruţuje moţnosti za udejstvovanje v športnih aktivnostih v velikem obsegu – v odnosu z 

naravo, prelepimi razgledi in pokrajino, izjemno dobro hrano, zanimivimi ljudmi in kulturami 

itd. 

Poleg zgoraj naštetih dejstev pa obstaja tudi ogromno število športnih dogodkov, ki lahko 

bogatijo poznavanje določenih drţav ali destinacij. Ţe ob načrtovanju tekmovanj je zato treba 

upoštevati tudi turistični potencial, ki ga določena destinacija ponuja. 

Pomembni mednarodni, celinski ali svetovni športni dogodki (SP v nogometu, SP v atletiki, 

Tour de France idr.) zahtevajo velike napore organizatorjev ali drţave same. Izvedba tako 

velikih športnih dogodkov predstavlja neke vrste celostno podobo drţave gostiteljice. Glavna 

nagrada za vloţeni trud pa je poleg športnih doseţkov predvsem v velikem številu turistov, ki 
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obiščejo destinacijo tudi v letih, ko prvenstev ali tekmovanj ni na sporedu. Glavni športni 

dogodki lahko destinacijam prinesejo nepremagljivo prednost pri načrtovanju turistične 

podobe. Če so tudi vlaganja prava in je dovolj finančne podpore, se lahko s pravilnim 

načrtovanjem vnaprej in dobrim vodstvenim kadrom pokaţejo dobri rezultati. Seveda pa 

morajo biti vsi ti dogodki opravljeni izredno natančno, predvsem v primerih, ko gre za 

dogodek, ki se bo večkrat ponovil (Hiti 2010, 78). 

Univerziade so glede na število drţav udeleţenk in posameznih udeleţencev drugi največji 

svetovni športni dogodek, zato jih mnogokrat označujemo tudi kot »študentske olimpijske 

igre«. Organizacija takega dogodka predstavlja seveda velik izziv, obenem pa drţavi, regiji, 

mestu in univerzam ponuja tudi številne priloţnosti za promocijo in obnovo ter izgradnjo 

športne in univerzitetne infrastrukture, hkrati pa povzroča številne pozitivne ekonomske, 

zdravstvene in vzgojne učinke. 

Slovenska univerzitetna športna zveza je v zadnjih letih organizirala ţe več mednarodnih 

univerzitetnih prireditev in tekmovanj. Da smo kot gostitelji pustili dober vtis, priča tudi 

dejstvo, da bo Maribor leta 2013 gostil 26. zimsko univerzijado, ki bo zahtevala velike vloţke 

predvsem v infrastrukturo, ki v tem trenutku ni zadovoljiva. Ta poteza se bo v prihodnje 

obrestovala pri promociji mesta in celotne drţave. To je tisto pravo, kar potrebuje vsaka 

drţava, saj se vloţki v tako pomembna tekmovanja obrestujejo še leta in leta. Sploh če se 

bomo poskusili zgledovati po olimpijskih igrah v Sydneyju, ki so bile do sedaj najbolj 

učinkovite, saj je imela drţava od njih korist še dolga leta. Ta odmevni dogodek je 

pripomogel, da so zgradili nove transportne povezave, popravili so letališča in počistili mesta 

– vse to le zaradi olimpijskih iger in športnega turizma. Če se bo zaradi univerzijade vlagalo v 

športno-turistično infrastrukturo, se bo po tem dogodku še naprej uporabljala – tako v športne 

kot turistične namene. 

4.3 Olimpijske igre 

Dejstvo je, da olimpijski turizem vključuje obisk gledalcev, športnikov, uradnikov in 

funkcionarjev v času iger samih. Ta razcvet turizma nato lahko traja 15–20 let in pušča trajno 

zapuščino v organizaciji in usklajevanju turizma.  

Olimpijske in para-olimpijske igre nedvomno predstavljajo enega največjih športnih 

dogodkov v svetu (poleg svetovnega prvenstva v nogometu). Skupaj z organizacijo iger 

organizatorji vedno pokaţejo, kako je lahko tak dogodek tudi glavna turistična atrakcija – 

pred, med in po igrah. OI imajo velik vpliv na povečanje zanimanja za izbrano drţavo in 

mesto organizatorja, predvsem pa spremenijo mesto in drţavo v glavno turistično destinacijo 

na svetu. Tak kraj še dolgo po igrah ostane turistično zanimiv, interes za obisk pa je v veliki 

meri odvisen od podobe, ki jo je kraj ustvaril med samimi igrami. 
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Tudi druge drţave lahko na nek način izkoristijo OI za promocijo svoje drţave kot destinacije 

za športni turizem. Ena od moţnosti so tudi t. i. nacionalni paviljoni, ki delujejo kot 

informacijske točke posameznih drţav. Na njih se srečujejo športniki, novinarji, 

gospodarstveniki in politiki. Slovenska vlada se teh priloţnosti zaveda, zato je pred kratkim 

sprejela sklep, da se Slovenija na igrah v Londonu predstavi s tako imenovanim Slovenskim 

paviljonom. Gre za partnerski projekt med drţavo oziroma vladnim Uradom za komuniciranje 

in Slovensko turistično organizacijo (STO) ter Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS), ki 

ima izključne pravice za organizacijo nacionalne hiše na olimpijskih igrah. 

Slovenija se je z nacionalnimi hišami doslej predstavljala ţe na več olimpijskih igrah, v 

Vancouvru tudi prvič pod geslom 'I feel Slovenia'. Tako lahko v promocijo na olimpijskih 

igrah vsi vloţijo vso svojo energijo, vsak po svojih močeh, tako športniki, ki se borijo za 

medalje, kot ostali, ki ţelijo prikazati Slovenijo v najboljši luči. 
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5 ŠPORTNI TURIZEM PO SVETU 

Poleg ZDA je najbolj razvit športni trg zahodne Evrope, ki prav tako ponuja ustaljene in 

uspešne športne organizacije. Vzhodna Evropa, ki je kljub slabim pogojem vedno proizvajala 

vrhunske športnike, se z odstranitvijo omejitev poskuša vključiti na zahodne športne trge, saj 

so z vključevanjem v evropske lige klubi deleţni določenih finančnih bonitet. Pametni klubi 

lahko to izkoristijo za nadgradnjo športne infrastrukture. Vzhodna Evropa obenem predstavlja 

za Zahod tudi pomemben trţni segment. Posebno pozornost doţivlja danes veliki azijski trg 

(predvsem Kitajska, ki se športno razvija zaradi gostitve OI leta 2008 v Pekingu), ki odpira 

moţnosti za profesionalna ligaška tekmovanja, klube, oglaševalce, organizatorje prireditev in 

iskalce talentov. Velika podjetja in športne organizacije vidijo predvsem zasluţek na račun 

izredno številne populacije. Japonska, ki je ena od gonilnih sil ekonomske globalizacije, je na 

področju športa napredovala (klubi, lige, prireditve) ter doţivela svoj vrhunec z gostitvijo 

svetovnega nogometnega prvenstva v letu 2002. Vendar je kljub uspešni ekonomiji 

pričakovati, da bo Japonska še vedno, tako kot Avstralija, Juţna Amerika ter preostala Azija, 

ponujala samo odrivno desko za športnike, ki jih bodo tam odkrili in povabili na zahodna 

profesionalna tekmovanja. Kljub temu pa omenjene drţave pomenijo pomemben trg za širitev 

ţe obstoječih globalnih športnih znamk. Področje Latinske Amerike bo zelo neenakomerno 

doţivljalo športni razvoj. 

Bolj uspešne drţave, na primer Mehika, lahko pričakujejo razvoj predvsem na področju novih 

športnih panog, saj se bodo medijske ustanove, ki so se ţe naveličale plačevanja visokih 

zneskov za obstoječe močne lige, ozirale za novimi izzivi. V teh drţavah lahko pričakujemo 

gostitev večjih športnih prireditev. Bližnji Vzhod ter severna in južna Afrika zaradi globalne 

integracije doţivljajo izboljšave infrastrukture, vendar bodo zaradi problematičnega 

političnega stanja teţko gostile pomembnejše športne dogodke. Večji del Afrike je tako z 

ekonomskega kot s športnega vidika (konflikti, pomanjkanje osnovnih infrastrukturnih 

zahtev, lakota, bolezni) omejen v moţnosti, da doţivi pomembnejši športni razvoj (Maguire 

1999, 178–192). 

Po zadnjih raziskavah World Trade Monitor so športne počitnice v Evropi postale pravi trend 

(Basyrova 2011). V zadnjih petih letih je prišlo do dvomestnega povečanja športnih počitnic 

med evropskimi turisti in so celo prehitele kriţarjenja, ki so bila pred tem na prvem mestu. 

Nemci so še posebno naklonjeni športu in predstavljajo 42 % od 9.000.000 evropskih športnih 

turistov v tujini. Na drugem mestu so Nizozemci s 14 %, ostali na lestvici pa predstavljajo le 

6 % ali manj. Med športnimi turisti je najbolj priljubljena destinacija Avstrija, ki privlači 

24 % trga, sledita Italija in Nemčija, vsaka z 11 %.  

Najbolj priljubljeni dejavnosti med evropskimi športnimi turisti sta pohodništvo (38 %) in 

kolesarstvo (23 %). Sledijo motorni športi (avtomobilistični, motociklistični in razni dirkalni 

motošporti) s 14 %. Z 10 % je na četrtem mestu priljubljenosti golf. Športni turisti pripadajo 

http://www.rustourismnews.com/?author=2
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premoţnejšim slojem druţbe, stari so povprečno 43 let in večina jih ţivi v gospodinjstvih brez 

otrok. Športni turizem privlači bolj moške kot ţenske. 

V Avstraliji sta med najpomembnejšimi športi kriket ter avstralski nogomet, avstralski 

športniki so pogosto uspešni tudi na jadralnih ter plavalnih prvenstvih. Avstralci so nastopali 

na vseh poletnih olimpijskih igrah moderne dobe, od katerih je Avstralija gostila dvoje: leta 

1956 v Melbournu in leta 2000 v Sydneyju. Med odmevnejšimi mednarodnimi športnimi 

dogodki sta še vsakoletna Odprto prvenstvo Avstralije v tenisu in Velika nagrada Avstralije 

(Formula 1). Športni turizem v Avstraliji predstavlja pribliţno 55 % celotnega turističnega 

trga. Vključujoč tako mednarodni kot tudi domači turizem so letni izdatki za športni turizem 

na račun Avstralije pribliţno 3 milijarde evrov letno (Basyrova 2011). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Šport
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kriket
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Avstralski_nogomet&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jadranje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Plavanje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Poletne_olimpijske_igre
http://sl.wikipedia.org/wiki/Poletne_olimpijske_igre_1956
http://sl.wikipedia.org/wiki/Poletne_olimpijske_igre_1956
http://sl.wikipedia.org/wiki/Poletne_olimpijske_igre_2000
http://sl.wikipedia.org/wiki/Odprto_prvenstvo_Avstralije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tenis
http://sl.wikipedia.org/wiki/Velika_nagrada_Avstralije
http://sl.wikipedia.org/wiki/Formula_1
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6 ŠPORTNI TURIZEM V SLOVENIJI 

Šport in turizem sta tisti dve področji, ki lahko pomembno prispevata k mednarodni 

uveljavitvi Slovenije in njenemu vključevanju v evropske turistične tokove. Slovenija še ne 

dosega tiste stopnje v razvoju turizma, ki jo dosegajo druge evropske drţave. Problem sta 

predvsem neizkoriščenost obstoječih objektov oz. zmogljivosti ter nizka turistična potrošnja, 

ki je posledica nekakovostne turistične ponudbe. Tuji turisti so leta 1990 v Sloveniji dnevno 

potrošili 44 ameriških dolarjev, v Švici pa leto prej 130 ameriških dolarjev. Hotelske 

zmogljivosti so za zmogljivostmi Avstrije leta 1992 zaostajale za 19-krat (Berčič 1996). 

Po nekaterih podatkih je Slovenija poznana v svetu kot neomadeţevana zelena deţela in ima 

kot taka potencial za pozicioniranje kot turistična destinacija za športno aktivni turizem (Slak 

2008). Slakova (2008) tudi ugotavlja, da je slovenski športno aktiven turist pripravljen 

prenočiti v manj cenovno zahtevnih prenočitvenih obratih in je pripravljen več denarja 

nameniti za športno aktivnost. 

Vrhunski uspehi športnikov ter močna mednarodna tekmovanja na domačih tleh so največji 

promotorji športa in s tem na nek način posledično tudi športnega turizma. V Sloveniji sta 

največja mednarodna športna dogodka smučarski skoki v Planici in pokal Vitranc, sledijo 

tekmovanja na Pokljuki, teniški turnir v Portoroţu in Zlata lisica. Omenjena tekmovanja so ne 

le promotorji športa, pač pa predvsem same turistične destinacije. Res je, da imamo kar nekaj 

vrhunskih tekmovanj, ki bi se jih v smislu (športnega) turizma dalo še bolje izkoristiti. 

Tekmovanja namreč predstavljajo le en del športnega turizma, vendar bi se zgodba morala 

nadaljevati s tem, da se gledalci vrnejo v Slovenijo – tako na športna tekmovanja kot na 

počitnice. Če primerjamo Vitranc in Schladming, je med njima ogromna razlika. Je pa res, da 

se zadnja leta situacija spreminja, kajti vse bolj je poskrbljeno tudi za spremljevalne dogodke, 

vendar še vedno pridobimo veliko manj gledalcev – turistov kot tuja tekmovanja. 

Športni turizem postaja pomemben del turistične ponudbe in je pomembna trţna niša tudi za 

slovenski turizem, še zlasti za zimskošportni turizem. Podatki anketiranih gostov osmih 

smučarskih središč v Sloveniji (Kranjska gora, Bled, Bohinj, Rogla, Pohorje, Bovec, Cerkno 

in Krvavec) kaţejo, da je osnovni razlog obiska ukvarjanje z zimskimi športi in moţnost za 

preţivljanje oddiha v miru. Med posameznimi razlogi za izbiro Slovenije so ugodne cene prav 

na vrhu odločanja anketiranih gostov. To pa lahko pomeni, da Slovenijo obiskujejo gostje, ki 

pripadajo srednjemu druţbeno-ekonomskemu sloju. Gostje so slabše ocenili urejenost kraja, 

moţnost sporazumevanja v tujih jezikih in raven čistoče v gostinskih lokalih. V posameznih 

zimskošportnih središčih se mora izboljšati celotna športno-turistična ponudba, kar še 

posebno velja za infrastrukturo na smučiščih (dotrajane ţičniške naprave in predolge čakalne 

vrste) ter za razvedrilo in zabavo. Razmisliti je treba o vodeni, strokovno načrtovani in 

programirani zabavi in razvedrilu. Ta del dejavnosti naj bi vodili ustrezno usposobljeni 

strokovnjaki – organizatorji, kulturni in športni animatorji, plesni učitelji ipd.  
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V zadnjih letih v Sloveniji postaja najbolj priljubljen šport pohodništvo, prav tako pa postaja 

eden pomembnejših turističnih proizvodov, na kar kaţe tudi povpraševanje gostov. Drugi 

strateško pomemben šport, ki bogati turistično ponudbo v Sloveniji, postaja kolesarjenje. Za 

področje kolesarjenja je bila izdelana Strategija razvoja turističnega proizvoda kolesarjenje v 

Sloveniji (Sirše, Berčič in Sila 2005). V športno-turistični ponudbi Slovenije se vse bolj 

pojavlja tudi golf, in mnogi turistični delavci govorijo o golfskem turizmu. Ena od 

razvijajočih ponudb je wellness turizem, ki v okviru zdraviliškega turizma predstavlja 

pomembno celovito turistično ponudbo. Wellness programi so v bistvu programi za dobro 

telesno in duševno počutje celotne druţine, ki temeljijo na pravilni in uravnoteţeni prehrani, 

gibanju, oddihu in negi telesa. Ena od pomembnih sestavin teh programov so športne 

aktivnosti (Berčič idr. 2010, 205–211). 

6.1 Športni turizem na Gorenjskem 

Gorenjska ima zaradi svojih naravnih danosti (gore, reke, jezera, soteske itd.) odlične 

predispozicije za razvoj številnih oblik športa, predvsem tistih, ki imajo velik pomen tudi za 

turizem. Med poletno sezono so glavne oblike planinarjenje, alpinizem, vodni športi (kajak, 

kanu, rafting, plavanje v jezerih in rekah, soteskanje), kolesarjenje, padalstvo, zmajarstvo, 

adrenalinski parki itd. V zimskem času pa so dani pogoji za skoraj vse zimske športe: 

smučanje in deskanje, tek na smučeh, alpinizem, drsanje, sankanje itd. V preteklosti so bili 

najbolj popularni tako imenovani klasični športi (npr. smučanje in planinarjenje), v zadnjem 

času pa ljudje vse bolj zahtevamo nekaj novega, bolj adrenalinskega. Tako v zadnjih letih vse 

bolj narašča povpraševanje po divjih vodnih športih (rafting in soteskanje), adrenalinskih 

parkih in športnem plezanju. 

Gorenjska ima pestro ponudbo športnih storitev na področju turizma, zaradi odličnih moţnosti 

pa gre večinoma za športe na prostem. Na smučiščih je zelo dobro razvit smučarski turizem, 

prav tako se je tam v zadnjem času zelo povečala poletna ponudba: izposoja športnih 

rekvizitov (kolesa, kajak), poletno sankanje (Bled, Kranjska Gora), jahanje itd. Na Bledu in v 

Bohinju so nastala številna manjša podjetja, ki nudijo »novejše adrenalinske« športe: 

soteskanje, rafting, jadralno padalstvo, jahanje, hkrati pa nudijo tudi izposojo koles itd. V 

Bohinjski Bistrici in Podljubelju sta zaţivela adrenalinska parka, na nekaterih predelih pa celo 

paintball. Poleg tega ima Gorenjska kar precej gorskih vodnikov z mednarodno licenco, ki kot 

samostojni podjetniki vodijo letne in zimske ture (tudi alpinistične) po slovenskih gorah, kar 

je v zadnjih letih postalo precej popularna športno-turistična dejavnost – predvsem pri 

bogatejših slojih. 
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6.2 Športni turizem v Škofji Loki 

Škofja Loka je turistično znano srednjeveško mesto s številnimi turisti, ki si pridejo ogledat 

predvsem kulturne in zgodovinske znamenitosti, športni turizem pa bi bil lahko dodatna 

ponudba ţe obstoječi turistični ponudbi. 

Svoljšak (2009, 4) ugotavlja, da v Škofji Loki ni ponudnika turističnih storitev, ki bi gostom 

oz. turistom nudil specifične produkte športnega turizma, kot so vodeni kolesarski izleti in 

vodeni pohodniški ter gorski izleti. Gostje se v Škofji Loki lahko ukvarjajo s številnimi 

športnimi aktivnostmi, vendar je organizacija večine aktivnosti prepuščena njim samim. 

Območje Škofje Loke s svojo geografsko lego ponuja moţnosti za izvajanje raznovrstnih 

športnih aktivnosti, predvsem tistih, ki se izvajajo zunaj v naravi. Škofja Loka z okolico pa 

nudi tudi moţnosti za izvajanje številnih ostalih dejavnosti. Najprimernejši šport za športno-

turistično ponudbo kraja je poleti sprehajanje oz. pohodništvo, pozimi pa alpsko smučanje. 

Prav tako primerni športi za ponudbo so poleti predvsem cestno oz. gorsko kolesarjenje, tenis, 

jahanje in odbojka na mivki, v zimski sezoni pa tek na smučeh in sankanje. Turistična 

ponudba kraja je slaba, športno-turistična ponudba pa skromna. Tako turistična kot športno-

turistična dejavnost kraja stagnirata. Leta 2005 se je zaprl edini večji hotel v občini, kar ni 

dober znak za razvoj turizma. Takoj po zaprtju hotela je število nočitev v Škofji Loki upadalo, 

a se zadnje čase dviga. Pojavlja se vse več malih ponudnikov prenočišč, prav tako se širi 

turistična ponudba. 

Osnovna ponudnika turističnih in športno-turističnih storitev sta Lokalna turistična 

organizacija Blegoš (v nadaljevanju LTO) in Turistično društvo Škofja Loka, ki posredujeta 

informacije predvsem turistom.  

 

Slika 3: Pokal Loka na Škofjeloških strminah 

Vir: Smučarska zveza Slovenije 2010. 

Tradicionalni Pokal Loka je najbolj znan športno-turistični dogodek v Škofji Loki. Gosti več 

kot 250 mladih smučarjev iz 30 drţav sveta. Skupaj s spremljevalci in trenerji v 3. vikendu 

februarja tako Škofja Loka sprejme več kot 300 športnih navdušencev. Dvodnevno 
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tekmovanje v slalomu in veleslalomu za deklice in dečke od 11. do 15. leta starosti ponuja 

izjemno podobo druţenja mladih športnikov Evrope in tudi drugih kontinentov. Prvi vtis 

naredi ţe paleta zastav ob vhodu v mesto. Večina obiskovalcev pa se ne more načuditi stopnji 

znanja, ki ga dosegajo v bistvu še otroci, a po resnosti in zavzetosti mladeniči in mladenke, ki 

imajo jasno postavljene cilje, ţelje in prioritete. 

Večina prebivalcev Škofje Loke se strinja, da ima mesto velik potencial za razvoj turizma in 

športnega turizma, ki ga je treba raziskati, saj bo to pripomoglo k njegovemu razvoju. Na 

področju turizma je treba v Škofji Loki izpostaviti predvsem dva problema: zaprt hotel in 

zapuščeno kopališče ob Poljanski Sori.  

Svoljšak (2009, 9) meni, da je raziskovanje športnega turizma na škofjeloškem področju 

potrebno zaradi njegovega razvoja. Treba je dobiti podatke oz. mnenja o tem, kaj ponudniki 

prenočišč in ponudniki turističnih in športno-turističnih storitev menijo o področju turizma in 

športnega turizma na območju Škofje Loke. Treba je analizirati stanje prenočitvenih 

kapacitet, turistične in športno-turistične ponudbe, športnih objektov in infrastrukture, 

analizirati statistične podatke in tako priti do zaključkov, kaj se na področju turizma in 

športnega turizma v Škofji Loki dogaja. Mesto obišče veliko predvsem dnevnih turistov. Njim 

bi morali posvetiti večjo pozornost in jih v mestu obdrţati. Ena od moţnosti za razvoj turizma 

je športni turizem kot dodatna ponudba k ţe obstoječi ponudbi. 
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7 RAZISKAVA 

Namen raziskave je oceniti športne in turistične navade anketirancev s poudarkom na mnenju 

o športnem turizmu. Cilj je bil raziskati, koliko ljudi se odloča za eno izmed vrst športnega 

turizma oz. analizirati potovalne navade ljudi, povezane s športom. Za potrebe raziskave smo 

uporabili anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz treh sklopov in obsega 20 vprašanj (Priloga 1), 

večina vprašanj je zaprtega tipa, torej je moţen le en odgovor. Nekaj vprašanj je zasnovanih 

po principu petstopenjske Likertove lestvice. Prvi del vprašalnika je splošen in je sestavljen iz 

podatkov o spolu, starosti, izobrazbi, dohodku, športni aktivnosti in dopustu anketirane osebe. 

Drugi del vsebuje vprašanja o športnem dopustovanju anketiranih oseb, tretji del pa mnenje o 

športnem turizmu v Sloveniji. Anketa je bila izvedena osebno v več krajih po Sloveniji v 

obdobju med 10. majem in 25. junijem. 

7.1 Opis vzorca in metode obdelave podatkov 

Osnovna statistična mnoţica, ki je zajeta, je N=80 ljudi. Populacija je naključna, torej ni 

vezana na stopnjo izobrazbe, poklic, starost ipd. Anketiranih je bilo več ţensk kot moških.  

Ko je bilo zbiranje podatkov na terenu zaključeno, smo pričeli s pripravo in obdelavo baze 

podatkov za statistično obdelavo anketnih vprašalnikov. S pomočjo Microsoftovega programa 

Excel smo oblikovali bazo podatkov ter jo nato prenesli v statistični program SPSS in tako 

izračunali potrebne statistične parametre. 

7.2 Interpretacija odgovorov 

Slika 4 prikazuje odgovore na prvo zastavljeno vprašanje, to je o spolu anketirancev. 37,5 % 

vprašanih oziroma 30 anketirancev je bilo moških, 62,5 % anketirancev, tj. 50, pa ţensk. 

 

Slika 4: Anketiranci po spolu 

Anketirance smo razdelili v šest večjih starostnih skupin. Podatki, ki jih prikazuje slika 5, 

kaţejo, da je 13,8 % anketirancev starih od 15 do 25 let. Največ anketirancev (32,5 %) je med 

26. in 35. letom, kar dejansko pomeni 26 anketirancev. Med 36. in 50. letom starosti je 
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22,5 % vseh anketirancev. Malo več, to je 28,8 % anketirancev, je starih od 51 do 65 let. Po 

en (1,3 %) anketiranec pa je v skupini od 66 do 80 let in v skupini nad 81 let.  

 

Slika 5: Starost anketirancev 

Kot prikazuje slika 6, ima največ anketirancev V. stopnjo izobrazbe, kar pomeni 37,5 % oz. 

30 anketirancev. Z 28,8 % sledijo anketiranci s VII. stopnjo izobrazbe, t.j. 23 anketirancev. 

IV. stopnjo izobrazbe ima 17,5 % anketirancev, VI. pa 10 %. Po dva anketiranca (2,5 %) 

imata III. in VIII. stopnjo izobrazbe. Le eden (1,3 %) ima II. stopnjo izobrazbe. 

 

Slika 6: Stopnja izobrazbe 

Na vprašanje številka 4, pri katerem nas je zanimal povprečni mesečni dohodek anketirancev, 

smo dobili rezultate, ki jih prikazuje preglednica 1: manj kot 500 evrov mesečno zasluţi 

17,5 % anketirancev. Največ anketirancev, tj. 45 % oz. 36 anketiranih, zasluţi med 500 in 

1000 evri. 33,8 % ima med 1000 in 2000 evri prihodka. Dva anketiranca (2,5 %) dobita med 

2000 in 3000 evri, eden (1,3 %) pa med 3000 in 5000 evri. 
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Preglednica 1: Povprečni mesečni dohodek 

Povprečni mesečni dohodek Frekvenca Deleţ Veljavni deleţ Kumulativni deleţ 

do 500 EUR 14 17,5 17,5 17,5 

od 500 do 1.000 EUR 36 45 45,0 62,5 

od 1.000 do 2.000 EUR 27 33,8 33,8 96,3 

od 2.000 do 3.000 EUR 2 2,5 2,5 98,8 

od 3.000 do 5.000 EUR 1 1,3 1,3 100,0 

Skupaj 80 100,0 100,0   

 

Pogostost ukvarjanja s športom je pomemben kazalec, na temelju katerega bi lahko sklepali, 

kako dejavni naj bi bili turisti tudi na dopustu. Zanimiv je rezultat, da se kar 19 od 80 

anketirancev ne ukvarja s športom, to pomeni 23,8 %. Po 29 anketirancev (36,3 %) se s 

športom ukvarja enkrat do dvakrat tedensko oz. trikrat do petkrat tedensko. Trije anketiranci 

se s športom ukvarjajo vsak dan, kar prikazuje preglednica 2. 

Preglednica 2: Tedensko ukvarjanje s športom 

Kolikokrat tedensko se 

ukvarjate s športom? 
Frekvenca Deleţ Veljavni deleţ Kumulativni deleţ 

Se ne ukvarjam s športom 19 23,8 23,8 23,3 

1- do 2-krat tedensko 29 36,3 36,3 60,0 

3- do 5-krat tedensko 29 36,3 36,3 96,3 

Vsak dan 3 3,8 3,8 100,0 

Skupaj 80 100,0 100,0   

 

Šesto anketno vprašanje je bilo odprtega tipa. Slika 7 prikazuje dane odgovore anketirancev. 

Največ vprašanih (po 16 % oz. 13 anketirancev) je odgovorilo, da se najaktivneje ukvarja s 

tekom oz. se s športom sploh ne ukvarja. Sledita kolesarjenje s 15 % in pohodništvo ter 

nordijska hoja z 11 %. Sedem anketirancev (9 %) se ukvarja s tenisom, šest (8 %) z ekipnimi 

športi, kot so nogomet, košarka in odbojka, in štirje (5 %) z rolanjem. Po trije anketiranci 

(4 %) se ukvarjajo z balinanjem in fitnesom oz. aerobiko, po dva pa s kegljanjem, smučanjem 

in veslanjem. S squashem, namiznim tenisom, plezanjem in planinarjenjem pa se ukvarja po 

en anketiranec. 
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Slika 7: Vrsta športa, s katerim se anketiranci najaktivneje ukvarjajo 

Kot dopust oz. oddih veljata vsaj dve nočitvi. Vprašanje torej ne vključuje dnevnih turistov, 

ampak vikend turiste ter večdnevne (tedenske, počitniške) turiste. V preglednici 3 vidimo, da 

vsak mesec na dopust/oddih odidejo trije anketiranci, kar je 3,8 % vseh anketirancev, vsaka 

dva meseca pa šest (7,5 %). Največ anketirancev gre na dopust/oddih vsake štiri mesece, kar 

je 32,5 % (26 anketirancev). 23 (28,8 %) jih gre na dopust na pol leta, 18 (22,5 %) pa enkrat 

letno. Na dopust/oddih ne hodijo štirje anketiranci (5 %). 

Preglednica 3: Odhod na dopust/oddih 

Kako pogosto greste na 

dopust/oddih? 
Frekvenca Deleţ Veljavni deleţ Kumulativni deleţ 

Enkrat mesečno 3 3,8 3,8 3,8 

Na dva meseca 6 7,5 7,5 11,3 

Na štiri mesece 26 32,5 32,5 43,8 

Na pol leta 23 28,8 28,8 72,5 

Enkrat letno 18 22,5 22,5 95,0 

Ne grem na dopust 4 5,0 5,0 100,0 

Skupaj 80 100 100   

 

V preglednici 4 vidimo, da 39 – skoraj polovica (48,8 %) – vseh anketirancev dopust preţivlja 

tako, da počnejo vsega po malem. Anketirance smo ob izbiri tega odgovora vprašali, kaj to 

zanje pomeni. Večina jih je odgovorila, da na dopustu radi igrajo badminton, odbojko, 
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nogomet, balinajo, plavajo ali se ukvarjajo s kakšnimi podobnimi aktivnostmi. Obmorski 

turisti hodijo na plaţo peš ali se peljejo s kolesom ali s skirojem. Vozijo se s pedalini, plavajo, 

si tako ali drugače v vodi podajajo ţogo, skačejo na trampolinih. Gorski turisti pa plavajo v 

jezerih ter se radi sprehajajo po gozdu. 20 anketirancev je na dopustu neaktivnih, 18 je 

aktivnih. Vsak dan se s športom na dopustu ukvarjajo trije anketiranci (3,8 %), ki so v bistvu 

tudi aktivni športni turisti in je ukvarjanje s športom namen njihovega dopusta. 

Preglednica 4: Preživljanje dopusta glede na ukvarjanje s športom 

Kako ponavadi preţivljate 

dopust? 
Frekvenca Deleţ Veljavni deleţ Kumulativni deleţ 

Zelo aktivno 3 3,8 3,8 3,8 

Aktivno 18 22,5 22,5 26,3 

Vsega po malem 39 48,8 48,8 75,0 

Neaktivno 20 25,0 25,0 100,0 

Skupaj 80 100,0 100,0   

 

Na sliki 8 vidimo, da se večina, torej kar 56,3 %, odloči za obmorski turizem, 18,8 % se jih 

največkrat odloči za izletniški turizem. Manj se odločajo za gorski (13,8 %) in zdraviliški 

turizem (11,3 %). Moţnosti »drugo« ni izbral nihče od anketiranih. 

 

Slika 8: Vrste turizma, za katere se anketiranci največkrat odločajo 

V preglednici 5 so prikazane povprečne vrednosti pomembnosti (od 1 – najniţje do 5 – 

najvišje, 6 – ne morem oceniti) nekaterih dejavnikov pri izbiri dopusta. Najniţje so 

anketiranci vrednotili bliţino svojega stalnega prebivališča in ponudbo otroškega programa 

(animacije, vrtci …), kar niti ne preseneča, glede na to, da večina anketirancev po starosti 

spada v skupino tistih, ki še nimajo otrok oz. so otroci ţe odrasli in večina hodi na dopust 

sama, s partnerjem in/ali prijatelji. Najbolj pomemben dejavnik pri izbiri dopusta je prijaznost 

osebja, kjer je povprečna vrednost 4,31. Nad vrednostjo 4 so še dejavniki, kot je razmerje med 

ceno in kakovostjo, urejenost, cena, hrana in pijača ter osebna varnost. Ostali dejavniki so po 

pomembnosti malo nad sredino.  
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Preglednica 5: Pomembnost nekaterih elementov pri odločanju za dopustovanje 

 Število 
Najmanjša 

vrednost 

Največja 

vrednost 
Seštevek Povprečje 

Stand. 

napaka 
Varianca 

 Stat. Stat. Stat. Stat. Stat. 
Stat. 

odstopanje 
Stat. Stat. 

Ponudba rekreativnih 
dejavnosti 

80 1 6 267 3,34 0,143 1,282 0,644 

Moţnost za razvedrilo in 
zabavo 

80 1 5 291 3,64 0,113 1,009 1,019 

Kakovost, prevoznost in 
storitve na cestah 

80 1 5 282 3,53 0,115 1,031 1,063 

Cene 80 2 5 326 4,07 0,109 0,978 0,956 

Urejenost 80 2 6 331 4,14 0,092 0,823 0,677 

Primernost za druţinske 
počitnice 

80 1 5 281 3,51 0,135 1,212 1,468 

Moţnost sporazumevanja 
v tujih jezikih 

80 1 5 256 3,20 0,125 1,118 1,251 

Dostopnost turističnih 
informacij 

80 1 5 259 3,24 0,124 1,105 1,221 

Razmerje cena–kakovost 80 1 5 335 4,19 0,093 0,828 0,686 

Prijaznost osebja 80 1 5 345 4,31 0,092 0,821 0,673 

Kakovost raznih animacij 
in programov 

80 1 6 263 3,29 0,132 1,182 1,397 

Hrana in pijača 80 1 5 325 4,06 0,104 0,932 0,869 

Mir in tišina 80 1 5 290 3,62 0,116 1,036 1,073 

Osebna varnost 80 1 5 329 4,11 0,104 0,928 0,861 

Trgovine, gostišča 80 1 5 283 3,54 0,101 0,899 0,809 

Bliţina vašega stalnega 
bivališča 

80 1 5 187 2,34 0,131 1,169 1,366 

Kakovost gostinskih 
storitev 

80 1 6 303 3,79 0,113 1,015 1,030 

Stopnja čistoče v 
gostinskih objektih 

80 1 5 319 3,99 0,117 0,961 0,924 

Otroški program 
(animacije, varstvo …) 

80 1 6 201 2,51 0,155 1,387 1,924 

 

Zanimiv negativen rezultat dobimo pri ugotavljanju, ali anketirance dodatna ponudba športnih 

dejavnosti pri izbiri dopusta privlači. Na sliki 9 lahko vidimo, da večine anketirancev 

(76,3 %) dodatna ponudba ne privlači. 19 od 80 (23,7 %) anketirancev pa se je ţe odločilo za 

dopust zaradi tega, ker so zraven ponujali veliko športnih aktivnosti. 
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Slika 9: Odločitev za dopust zaradi dodatne ponudbe športnih dejavnosti 

Več kot polovica (68,8 %) anketirancev se ne udeleţuje športno-turističnih prireditev, kot so 

Ljubljanski maraton, ogled skokov v Planici, rafting po Soči, navijanje na raznih tekmah itd. 

Le 25 anketirancev (31,2 %) se takih dogodkov udeleţuje večkrat letno, kot prikazuje slika 

10. Glede na rezultate je jasno, da Slovenija potrebuje odmevne športne dogodke, najprej ţe 

zaradi povečanja domačih športnih turistov, pa tudi za privabljanje tujih.  

 

Slika 10: Udeležba na športno-turističnih prireditvah 

Na 13. vprašanje je bilo moţno izbrati do 5 različnih vrst športnega turizma, ki se ga 

anketiranci vsaj enkrat letno udeleţijo kot gledalci, navijači, tekmovalci ipd. Podanih 

odgovorov je bilo 307. Na sliki 11 vidimo, da najbolj izstopata pohodništvo (44) in zimski 

športi (40), saj je ti dve moţnosti izbralo največ vprašanih. To je za turistično dejavnost zelo 

spodbuden rezultat, saj imamo v Sloveniji idealne moţnosti za razvoj teh dveh vrst športnega 

turizma. Sledijo kolesarjenje, fitnes in aerobika, ekipni športi, ogledi raznih spektaklov ter 

športi z loparji. Nihče ni obkroţil moţnosti športnih programov za osebe s posebnimi 

potrebami. Štirje anketiranci so odgovorili, da se ne udeleţujejo nobene od omenjenih vrst 

športnega turizma, dva anketiranca sta obkroţila le eno moţnost, in sicer otroške vrtce in 

animacije. 
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Slika 11: Vrste športnega turizma, ki se ga anketiranci vsaj enkrat letno udeležujejo 

Na vprašanje na kakšen način so odšli na potovanje so imeli anketiranci so na voljo tri 

odgovore, in sicer vodeno – z agencijo, v lastni reţiji ter odgovor, da na tako potovanje niso 

odšli. Za slednjo moţnost se je odločilo 10 anketirancev. Tistih, ki so odšli na tako potovanje 

v lastni reţiji, je 51,3 % (tj. 41 anketirancev), 36,3 % pa vodeno – z agencijo. 

 

Slika 12: Način potovanja v športno-turistične namene 
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Večina anketirancev, tj. 32 (40 %), za športno-turistične dogodke ali dopust izve od svojih 

prijateljev, znancev, sodelavcev, sorodnikov ipd., kar prikazuje tudi slika 13. Sledita svetovni 

splet s 27,5 % in tiskani mediji s 15 %. Pet od 80 anketirancev se ne zanima za te dogodke oz. 

to vrsto dopusta. Najmanj jih za te dogodke izve po televiziji in radiu, saj so se za ti dve 

moţnosti skupaj odločili le trije anketiranci. 

 

Slika 13: Na kakšen način anketiranci večinoma izvejo za športno-turistične dogodke oz. 

dopust 

Pri odgovorih na vprašanje, katere celine so anketiranci obiskali v športno-turistične namene, 

prevladuje Evropa s 34 odgovori, kar prikazuje slika 14. Anketiranci so lahko pri tem 

vprašanju izbrali več moţnih odgovorov. Eden od anketiranih je obkroţil tri moţnosti, in sicer 

Afriko, Azijo in Evropo. Pet od anketirancev je obkroţilo dve moţnosti. Športnih turistov, ki 

potujejo s tem namenom samo po Sloveniji, je 19. Tistih, ki s tem namenom ne potujejo, je 

13. V Aziji je bilo pet športnih turistov, v ZDA ali Kanadi štirje, v Afriki trije in dva v 

Avstraliji. 

 

Slika 14: Celine, ki so jih anketiranci obiskali s športno-turističnim namenom 
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Zanimalo nas je, koliko so anketiranci največ porabili, ko so potovali v športne namene. V 

preglednici 6 lahko vidimo, da je 26 anketirancev (32,5 %) porabilo največ do 500 evrov. 22, 

kar je več kot četrtina anketirancev, jih je porabilo med 500 in 1.000 evri, 17,5 % pa jih je 

porabilo od 1.000 do 2.000 evrov. Dva anketiranca sta porabila med 2.000 in 3.000 evri, trije 

med 3.000 in 5.000 evri, eden pa več kot 5.000 evrov. 15 % vprašanih s tem namenom ne 

potuje. 

Preglednica 6: Višina porabljenega denarja za športni turizem 

Koliko denarja ste porabili za 

to vrsto turizma? 
Frekvenca Deleţ Veljavni deleţ Kumulativni deleţ 

Do 500 EUR 26 32,5 32,5 32,5 

Od 500 do 1.000 EUR 22 27,5 27,5 60,0 

Od 1.000 do 2.000 EUR 14 17,5 17,5 77,5 

Od 2.000 do 3.000 EUR 2 2,5 2,5 80,0 

Od 3.000 do 5.000 EUR 3 3,8 3,8 83,8 

Nad 5.000 EUR 1 1,3 1,3 85,0 

Ne potujem v ta namen 12 15,0 15,0 100,0 

Skupaj 80 100,0 100,0   

 

Podali smo trditev, da je v Sloveniji športni turizem zelo dobro razvit. Slika 15 prikazuje 

strinjanje anketirancev s to trditvijo. Skoraj polovica, tj. 39 anketirancev (48,8 %), je izbrala 

srednjo moţnost, ki je ne drţi–drţi. 23 (28,8 %) se jih strinja s tem, da trditev drţi, eden meni, 

da to sploh ne drţi, trije pa menijo, da trditev popolnoma drţi. Deset anketirancev trditve ni 

moglo oceniti. 

 

Slika 15: Mnenje o razvitosti športnega turizma v Sloveniji 

S trditvijo, da so športno-turistični dogodki oz. prireditve v Sloveniji zelo dobro oglaševane, 

se popolnoma strinja osem anketirancev, strinja se jih 24. Za srednjo vrednost se je odločilo 

34 anketirancev. Osem anketirancev meni, da ta trditev ne drţi, eden pa meni, da trditev sploh 

ne drţi. Pet anketirancev trditve ni moglo oceniti. 
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Slika 16: Mnenje o oglaševanju športno-turističnih dogodkov v Sloveniji  

Slika 17 prikazuje, da 31 anketirancev o športni infrastrukturi v Sloveniji meni, da je ta 

srednje moderna (38,8 %). 23 jih meni, da ta trditev ne drţi, trije pa menijo, da sploh ne drţi. 

15 anketirancev se s trditvijo strinja, eden se strinja popolnoma. Sedem anketiranih trditve ni 

moglo oceniti. K pozitivnim odgovorom so veliko prispevali odprtje Športnega parka Stoţice, 

ki je prineslo dobrodošlo osveţitev športne infrastrukture, celjska dvorana Zlatorog ter 

Bonifika v Kopru. 

 

Slika 17: Mnenje o modernosti slovenske športne infrastrukture 

S trditvijo, da v Sloveniji ponujamo mnogo vrst športnega turizma, se strinja 29 anketirancev 

(slika 18). Popolnoma se s trditvijo strinja pet anketirancev. Neopredeljenih je 27 anketiranih. 

Da trditev ne drţi, jih meni devet, da trditev popolnoma ne drţi, so mnenja trije anketiranci. 

Za moţnost, da trditve ne morejo oceniti, se jih je odločilo sedem, kar prikazuje tudi slika 18.  
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Slika 18: Mnenje o ponudbi športno-turističnih aktivnosti 

Na sliki 19 vidimo, da trditve, da prirejamo zelo veliko meddrţavnih dogodkov, ni moglo 

oceniti kar 10 od 80 anketiranih. Eden od anketiranih meni, da trditev sploh ne drţi, da ne 

drţi, jih meni devet, torej se s trditvijo ne strinja deset anketirancev. Večina, tj. 31, je izbrala 

srednjo, niti–niti moţnost. Več kot četrtina anketirancev meni, da trditev drţi, sedem pa jih 

meni, da trditev popolnoma drţi.  

 

Slika 19: Mnenje o prirejanju meddržavnih športno-turističnih dogodkov 

S tem, da je športni turizem zelo draga oblika dopusta, se strinja kar več kot polovica 

anketirancev, od tega se jih 29 strinja, 14 pa popolnoma strinja, kar lahko vidimo na sliki 20. 

Da trditev ne drţi, meni šest anketirancev. Mnenja ni podalo sedem anketirancev. Ostali 

anketiranci (24) pa menijo, da trditev ne drţi–drţi. 
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Slika 20: Mnenje o ceni športnega turizma 

Anketirance smo spraševali, katera vrsta športnega turizma je po njihovem mnenju v Sloveniji 

najbolj razvita. Na sliki 21 vidimo, da po mnenju večine prevladuje zimskošportni turizem s 

65 odgovori, kar je 81,3 % vseh anketiranih. Devet jih meni, da je to zdravstveno-zdraviliški 

športni turizem. Po dva od anketirancev pa menita, da prevladujejo ostale vrste, to so 

pomorski in adrenalinski športni turizem ter golf turizem. Ti rezultati me ne presenečajo, saj 

naj bi bili Slovenci znani kot smučarski narod. 

 

Slika 21: Mnenje o razvitosti športnega turizma v Sloveniji 

Na sliki 22 lahko vidimo mnenja o uspešnosti oglaševanja. Da je oglaševanje na spletnih 

straneh zelo uspešno, meni največ anketirancev (16). Za skoraj polovico anketiranih (39) je 

oglaševanje učinkovito prek televizijskih ekranov. Pri moţnosti neučinkovito–učinkovito so 

na prvem mestu s 33 odgovori časopisi in revije, tik pred radiem z 32 odgovori. Po mnenju 

večine pa so najbolj neučinkovita vrsta oglaševanja elektronska in sms sporočila, skupaj s kar 

30 odgovori. Socialna omreţja in elektronska ter sms sporočila pa sta vrsti oglaševanja, ki jih 

ne pozna ali ne more oceniti deset oz. osem od 80 anketiranih. 
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Slika 22: Mnenje o uspešnosti nekaterih vrst oglaševanja 

7.3 Prikaz primerjave nekaterih dobljenih rezultatov 

V preglednici 7 lahko vidimo, da se od vseh 30 moških 11 (36,7 %) pogosto udeleţuje 

športno-turističnih prireditev, 19 moških (63,3 %) pa se prireditev ne udeleţuje. Od vseh 

ţensk, ki so odgovarjale na anketo, pa je 14 takih, ki se prireditev udeleţuje, in 36 tistih, ki se 

jih ne udeleţuje. Od vseh 80 anketirancev se prireditev udeleţuje 25 oseb (moški in ţenske 

skupaj), 55 pa je takih, ki se prireditev ne udeleţuje. Sicer razlika v odstotkih med moškimi in 

ţenskami, ki se udeleţujejo teh prireditev, ni velika, vendar vseeno lahko nekako sklepamo, 

da se prireditev udeleţuje več moških kot ţensk. 
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Preglednica 7: Vpliv spola na pogostost udeležbe na športno-turističnih prireditvah 

Spol  
Pogostost udeleţbe športno-turističnih prireditev 

Skupaj 

 
Da Ne 

Moški seštevek 11 19 30 

% skupaj spol 36,70 63,30 100,00 

% skupaj pog. 

udeleţbe ŠT prireditev 
44,00 34,50 37,50 

% skupaj 13,80 23,80 37,50 

Ţenske seštevek 14 36 50 

% skupaj spol 28,00 72,00 100,00 

% skupaj pog. 

udeleţbe ŠT prireditev 
56,00 85,50 62,50 

% skupaj 17,50 45,00 62,50 

Skupaj seštevek 25 55 80 

% skupaj spol 31,30 68,80 100,00 

% skupaj pog. 

udeleţbe ŠT prireditev 
100,00 100,00 100,00 

% skupaj 31,30 68,80 100,00 

 

V vseh starostnih skupinah razen v zadnji se največkrat odločijo za obmorski turizem. V 

skupini med 51. in 65. letom se veliko odločajo tudi za izletniški turizem, prav tako se je 

odločila edina anketiranka v starostni skupini med 66. in 80. letom. Edina anketiranka v 

starostni skupini nad 81 let pa se največkrat odloči za zdraviliški turizem. Po tej primerjavi bi 

lahko sklepali, da je obmorski turizem v vseh starostnih obdobjih najbolj priljubljena vrsta 

dopusta. Sledi mu izletniški turizem. Najmanj anketirancev se odloča za zdraviliški turizem, 

za kar je verjetno razlog ta, da smo anketirali le dve anketiranki, stari nad 66 let. 
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Preglednica 8: Vpliv starosti na izbiro vrste turizma 

Starost    Izletniški  Zdraviliški  Gorski  Obmorski  Skupaj 

15 –25  seštevek 0 1 2 8 11 

 

% starost 0,00 9,10 18,20 72,70 100,00 

 

% vrsta tur. 0,00 11,10 18,20 17,80 13,80 

 

% skupaj 0,00 1,30 2,50 10,00 13,80 

26 –35  seštevek 3 2 3 18 26 

 

% starost 11,50 7,70 11,50 69,20 100,00 

 

% vrsta tur. 20,00 22,20 27,30 40,00 32,50 

 

% skupaj 3,80 2,50 3,80 22,50 32,50 

36 –50  seštevek 4 3 2 9 18 

 

% starost 22,20 16,70 11,10 50,00 100,00 

 

% vrsta tur. 26,70 33,30 18,20 20,00 22,50 

 

% skupaj 5,00 3,80 2,50 11,30 22,50 

51 –65  seštevek 7 2 4 10 23 

 

% starost 30,40 8,70 17,40 43,50 100,00 

 

% vrsta tur. 46,70 22,20 36,40 22,20 28,80 

 

% skupaj 8,80 2,50 5,00 12,50 28,80 

66 –80  seštevek 1 0 0 0 1 

 

% starost 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

% vrsta tur. 6,70 0,00 0,00 0,00 1,00 

 

% skupaj 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 

Nad 81  seštevek 0 1 0 0 1 

 

% starost 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

 

% vrsta tur. 0,00 11,10 0,00 0,00 1,30 

 

% skupaj 0,00 1,30 0,00 0,00 1,30 

Skupaj seštevek 15 9 11 45 80 

 

% starost 18,80 11,30 13,80 56,30 100,00 

 

% vrsta tur. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

% skupaj 18,80 11,30 13,80 56,30 100,00 

 

Ne glede na povprečni dohodek anketirancev se večina na dopustu ukvarja z vsem po malem. 

Zanimiv je deleţ anketirancev, ki zasluţijo med 1.000 in 2.000 evri, saj so med dopustom, kar 

se tiče ukvarjanja s športom, bolj aktivni od vseh ostalih, saj se kar polovica, to je devet od 

osemnajstih, na dopustu aktivno ukvarja s športom.  
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Preglednica 9: Vpliv dohodka na preživljanje dopusta 

  
Zelo aktivno Aktivno 

Vsega po 

malem 
Neaktivno Skupaj 

Do 500 

EUR 

seštevek 0 2 7 5 14 

% povp. mes. doh. 0,00 14,30 50,00 35,70 100,00 

% preţ. dop.. 0,00 11,10 17,90 25,00 17,50 

% skupaj 0,00 2,50 8,80 6,00 17,50 

Od 500 

do 1000 

EUR 

seštevek 2 6 18 10 36 

% povp. mes. doh. 5,60 16,70 50,00 27,80 100,00 

% preţ. dop.. 67,00 33,30 46,20 50,00 45,00 

% skupaj 2,50 7,50 22,50 12,50 45,00 

Od 1000 

do 2000 

EUR 

seštevek 1 9 12 5 27 

% povp. mes. doh. 3,70 33,30 44,40 19,00 100,00 

% preţ. dop.. 33,30 50,00 30,80 25,00 33,80 

% skupaj 1,00 11,30 15,00 6,30 33,80 

Od 2000 

do 3000 

EUR 

seštevek 0 1 1 0 2 

% povp. mes. doh. 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00 

% preţ. dop.. 0,00 5,60 2,60 0,00 2,50 

% skupaj 0,00 1,30 1,00 0,00 2,50 

Od 3000 

do 5000 

EUR 

seštevek 0 0 1 0 1 

% povp. mes. doh. 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 

% preţ. dop.. 0,00 0,00 3,00 0,00 1,00 

% skupaj 0,00 0,00 1,00 0,00 1,30 

Skupaj seštevek 3 18 39 20 80 

% povp. mes. doh. 3,80 22,50 48,80 25,00 100,00 

% preţ. dop.. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

% skupaj 3,80 22,50 48,00 25,00 100,00 

 

Najpogosteje odidejo na dopust oz. oddih anketiranci, ki imajo povprečni mesečni dohodek 

med 1.000 in 2.000 evri. Najvišji deleţ (21,4 %) ljudi, ki ne hodijo na dopust, je v razredu, ki 

ima dohodek pod 500 evri. Anketiranca, ki imata dohodek med 2.000 in 3.000 evri, odideta na 

dopust enkrat na štiri mesece oz. na pol leta.  
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Preglednica 10: Vpliv dohodka na pogostost dopusta 

  

Enkrat 

mesečno 

Na dva 

meseca 

Na štiri 

mesece 

Na pol 

leta 

Enkrat 

letno 

Ne grem 

na dopust 
Skupaj 

Do 500 

EUR 

seštevek 0 1 3 4 3 3 14 

% povp. mes. 

doh. 
0,00 7,10 21,40 28,60 21,00 21,40 100,00 

% preţ. dop. 0,00 16,70 11,50 17,40 16,70 75,00 17,50 

% skupaj 0,00 1,30 3,80 5,00 3,80 3,80 17,50 

Od 500 

do 1000 

EUR 

Seštevek 1 1 9 11 13 1 36 

% povp. mes. 

doh. 
2,80 2,80 25,00 30,60 36,00 2,80 100,00 

% preţ. dop. 33,00 16,70 34,60 48,00 72,20 25,00 45,00 

% skupaj 1,30 1,30 11,30 13,80 16,30 1,30 45,00 

Od 1000 

do 2000 

EUR 

Seštevek 2 4 13 6 2 0 27 

% povp. mes. 

doh. 
7,40 14,80 48,10 22,00 7,00 0,00 100,00 

% preţ. dop. 66,70 66,70 50,00 26,00 11,10 0,00 33,80 

% skupaj 3,00 5,00 16,30 7,50 2,50 0,00 33,80 

Od 2000 

do 3000 

EUR 

Seštevek 0 0 1 1 0 0 2 

% povp. mes. 

doh. 
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00 

% preţ. dop. 0,00 0,00 3,80 4,30 0,00 0,00 2,50 

% skupaj 0,00 0,00 1,00 1,30 0,00 0,00 2,50 

Od 3000 

do 5000 

EUR 

Seštevek 0 0 0 1 0 0 1 

% povp. mes. 

doh. 
0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

% preţ. dop. 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 1,30 

% skupaj 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,30 

Skupaj Seštevek 3 6 26 23 18 4 80 

% povp. mes. 

doh. 
3,80 7,50 32,50 28,80 23,00 5,00 100,00 

% preţ. dop. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

% skupaj 3,80 7,50 32,50 28,80 23,00 5,00 100,00 

 

Po primerjanih podatkih v preglednici 11 spol ne vpliva na pogostost odhoda na dopust. 

Odstotki pogostosti odhoda na dopust so si v vseh razredih zelo podobni.  
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Preglednica 11: Vpliv spola na pogostost dopusta 

Spol 
 

Enkrat 

mesečno 

Na dva 

meseca 

Na štiri 

mesece 

Na pol 

leta 

Enkrat 

letno 

Ne grem 

na dopust 
Skupaj 

Moški seštevek 1 2 11 9 6 1 30 

% spol 3,30 6,70 36,70 30,00 20,00 3,30 100,00 

% pog. oddih 33,30 33,30 42,30 39,10 33,30 25,00 37,50 

% skupaj 1,30 2,50 13,80 11,30 7,50 1,30 37,50 

Ţenske seštevek 2 4 15 14 12 3 50 

% spol 4,00 8,00 30,00 28,00 24,00 6,00 100,00 

% pog. oddih 66,70 66,70 57,70 60,90 66,70 75,00 62,50 

% skupaj 2,50 5,00 18,850 17,50 15,00 3,80 62,50 

Skupaj seštevek 3 6 26 23 18 4 80 

% spol 3,80 7,50 32,50 28,80 22,50 5,00 100,00 

% pog. oddih 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

% skupaj 3,80 7,50 32,50 28,80 22,50 5,00 100,00 

 

7.4 Ugotovitve 

Na osnovi izvedene raziskave smo ugotovili, da spol na odločitev za udeleţevanje športnih 

prireditev ni bistvenega pomena, saj se zanj odločajo tako moški kot ţenske. Največ se 

odločajo osebe med 26. in 35. letom, ki imajo V. ali VII. stopnjo izobrazbe in znaša njihov 

povprečni dohodek na zaposlenega med 500 in 1000 evri. Najbolj priljubljena športa sta 

pohodništvo in zimski športi. Najpogosteje pa se anketirani ukvarjajo s športom dvakrat do 

trikrat tedensko. Na dopust hodijo povprečno na štiri mesece in največkrat se odločijo za 

obmorski turizem, kjer je zanje najvaţnejši dejavnik razmerje med ceno in kakovostjo. 

Športno-turističnih prireditev se ne udeleţujejo pogosto. Na potovanje v športno-turistične 

namene se največkrat odpravijo v Evropo, vodeno z agencijo in zanj namenijo do 500 evrov 

svojih prihrankov. Anketiranci menijo, da je v športnem turizmu najboljša oblika oglaševanja 

svetovni splet, saj ga za te namene največkrat uporabijo. Po njihovem mnenju je v Sloveniji 

najbolj razvit zimskošportni turizem. 

Zastavljene hipoteze 

H1: Na začetku zastavljeno hipotezo, da povpraševanje po športni ponudbi v turizmu narašča, 

se potrdi, saj smo ugotovili, da športni turizem vse bolj pridobiva na veljavi. Vendar pa na 

osnovi predelane literature vseeno lahko trdimo, da športni turizem v Sloveniji v primerjavi s 

svetom še ni enakovredno razvit. Razlog za to je potrditev druge hipoteze, ki pravi, da razvoju 

športnega turizma v Sloveniji posvečamo premalo pozornosti. 
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H2: Drugo hipotezo, da razvoju športnega turizma v Sloveniji posvečamo premalo pozornosti, 

se v celoti potrdi. Razlogi so predvsem v tem, da je športni turizem draga oblika dopusta in si 

ga v trenutno kriznem času, ki ga preţivljamo v Sloveniji, mnogi ne morejo privoščiti.  
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8 PRIHODNOST ŠPORTNEGA TURIZMA 

8.1 Smernice v prihodnosti 

Kot pravi Higham (2005, 285), so le redki pojavi teţavnejši, kakor napovedovanje trendov v 

športu in turizmu. Oba, šport in turizem, sta v zadnjih desetletjih doţivela hitro in trajno 

povečanje stopnje udeleţbe in zato sta bila oba priznana kot splošno zanesljivi dejavnosti. Ob 

natančnejšem pregledu vseeno lahko opazimo, da sta lahko dinamična in nestabilna. 

Individualni športi in posebne turistične destinacije so v tistem ţivljenjskem ciklu proizvodov, 

ki zahtevajo odzivnost na spreminjajoče se ţelje športnega udeleţenca in gledalca ter ţelje 

turističnih potrošnikov. Vzpon in padec priljubljenosti posameznega športa obstoječe športe 

razvije v hibridne oblike, nenehne nove športne novosti pa so pogosto odgovor na nove 

tehnologije in odgovor na spreminjajoče se druţbene potrebe. Podobno ali morda še bolj kot 

šport so turistične destinacije podvrţene milosti in nemilosti različnih vplivov, ki lahko 

ogroţajo in/ali nudijo priloţnost neki destinaciji. Najpomembnejši pri turističnih destinacijah 

so novi trendi, modne smernice in ţelje po prehodu iz ene sezone v naslednjo. Poleg tega in 

manj neposredno na turistične destinacije vplivajo gospodarske razmere, politični vplivi, 

tehnološki napredek in nekateri drugi dejavniki, kot so ekstremni vremenski pojavi, izbruhi 

bolezni ter druge nenadne spremembe (Higham 2005, 285–286). 

Stewart in Smith (2000, 278) poudarjata razliko z današnjo močjo in učinkovitostjo športa in 

sodobnim uţivanjem v športnih dejavnostih. Ugotavljata, da so te nekdaj temeljile na strogi 

uporabi pravil, konservativnih predstav o vodstvu in spoštovanju upravnih hierarhij. Danes pa 

nasprotno ponujajo moţnosti eksperimentiranja s pravili, inovativnost in popolno svobodo od 

administrativne plati in zaveze po vsakodnevni udeleţbi. Nadaljnjo rast športnega 

udejstvovanja in zadovoljstva podpirajo sodobni trendi, ki po mnenju Coakleya (1982, 567–

568) obsegajo: 

– Povečevanje in trajno zanimanje za zdravje in telesno pripravljenost. Spreminjanje 

politike zdravstvenega varstva in programov zdravstvenega zavarovanja daje vedno večjo 

prednost ohranjanju dobrega zdravja v nasprotju z obnavljanjem šibkega zdravja. 

Izobraţevalni učni načrti postajajo vse manj osredotočeni na tekmovalne športe in uvajajo 

čedalje več v učenje alternativnih športnih programov, nekonkurenčnega športa, 

filozofskega sodelovanja ter kulturnih in okoljskih vprašanj, povezanih s športom. 

– Povečevanje želje starejših po udeležbi. Povpraševanje po športnem udejstvovanju se 

povečuje toliko, kot se povečujejo izkušnje prebivalstva srednje starosti. Starejši ljudje 

dajejo prednost rekreativnemu športu, ki ponuja uţitek in druţbene interakcije. Sem 

spadajo golf, plavanje, hoja, pohodništvo in discipline, ki spodbujajo moč in fleksibilnost 

(npr. joga). Ta trend je opaziti tudi v ustanovitvi veteranskih tekmovalnih športnih lig. V 

tem smislu se ta športna dogajanja odvijajo v posebnih socialnih okoljih in na lokacijah, 

kjer je glavni cilj uţitek in ne tekmovanje. 
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– Vrednote in izkušnje ženskega športa. Rast ţenskih športov je bila povezana s 

poudarjanjem udeleţbe in uţitka nad športno močjo in zmogljivostjo. Vrednote in 

izkušnje ţenskega športa so tudi napovedale nov duh sodelovanja v močnejših in 

zmogljivejših športih, na osnovi vključevanja in izraznosti. Za te nastajajoče trende se 

odziva širok krog zainteresiranih, vključno s športnimi administratorji, sponzorji, 

organizatorji dogodkov in turističnimi destinacijami, ki ţelijo privabiti ţenske kot aktivne 

udeleţenke na športnih prireditvah. 

– Rast skupin, ki iščejo alternativne športe. Športniki, ki dajejo prednost uţivanju in 

izkušnjam ob sodelovanju pred tekmovalnostjo in zmago, se večkrat odločajo za 

alternativne športe. V povezavi z njimi so se pojavile edinstvene športne subkulture. Člani 

mnogih športnih subkultur so se aktivno uprli poskusom trţenja teh športov.  

Povečanje športne aktivnosti v kombinaciji z razvijajočimi se trendi in raznolikostjo vzorcev 

udeleţbe nudi veliko priloţnosti v zvezi s turizmom. Status športno-turističnih destinacij je 

mogoče okrepiti s pravočasnim in učinkovitim odzivom na pojav novih povpraševanj po 

športnih izkušnjah. To zahteva priznanje specializiranih trţnih niš ter posebne zahteve za 

turiste, ki iščejo športne izkušnje.  

Globalizacija je nedvomno prevladujoč gospodarski trend, saj dejstvo, da se je izvajal preko 

procesov komodifikacije, znatno vpliva na interese v športu in turizmu. Socialni trendi, ki 

vplivajo na povpraševanje po športnem turizmu, vključujejo individualizem, prilagodljivost, 

razdrobljenost časa, nove tehnologije, inovativna komunikacijska omreţja in komercializacijo 

(Stewart in Smith 2000, 278–304). Športni viri, ki se lahko prevaţajo in reproducirajo, bodo 

nastali kot odgovor na spreminjajoče se tehnologije, urbanizacijo in zahteve po takojšnji 

dostopnosti. Razvoj umetnih plezalnih sten, športni tematski parki, območja za golf, rolkarski 

objekti in široka paleta vodnih športov bodo odgovor na zahtevo po sodelovanju in uţitku v 

športnih urbanih skupnostih. Hiter razvoj novih tehnologij kot so interaktivna televizija, 

internet, virtualne resničnosti in nove igre, bo video generaciji pomenil zbliţevanje interesov 

v športu, prostem času, turizmu in zabavi. 

Razvoj integriranih športno-turističnih objektov je pomemben cilj za mestne športno-

turistične destinacije. Mestna središča bodo ostala vodilna na področju odmevnih, mnoţično 

obiskanih športno-turističnih prireditev. Pomemben trend v vrhunskem športu je širitev ţe 

obstoječih vrhunskih lig in razvoj novih. 

Področji športa in turizma ponujata številne presenetljive vzporednice. Oba sta diskrecijski 

dejavnosti, ki sta pod vplivom ekonomskih, političnih, socialno-demografskih in tehnoloških 

sprememb. Z razumevanjem in odzivanjem na te trende učinkovito in pravočasno lahko 

upravljavcem destinacij pomaga doseči konkurenčno prednost na dinamičnem področju 

športnega turizma. Stopnja udeleţbe v obeh, tako v športu kot turizmu, še naprej raste.  
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Turizem in potovanja naj bi se do leta 2020 povečevala za pet odstotkov na leto, napoved za 

športni turizem pa je deset odstotkov na leto. Mesta in regije po vsem svetu so sedaj začele 

časten boj za športne turiste, njihov denar ter s tem povezano potencialno rast, ki jim sledi. 

Zmagovalci bodo tista mesta/regije, ki razumejo osnovne motive športnega turizma in tako 

najbolj uspešno izkoristijo potencial športa kot turistične atrakcije (Weed 2006). 

8.2 Možnosti za razvoj športnega turizma v Sloveniji 

Prve zametke v povezanosti športa in turizma treba iskati na tleh bivše Jugoslavije (Berčič idr. 

2010, 43). Slovenija je bila njen sestavni del in pozitivni vplivi, ki so prihajali predvsem iz 

nekaterih hrvaških turističnih destinacij, so se v določeni meri odraţali tudi pri nas. Na 

slovenskih tleh so bili začetki povezanosti športa in turizma bolj skromni, če seveda 

izvzamemo klasično športno ponudbo v zimskošportnih središčih, ob morju z nekaterimi 

standardnimi športnimi dejavnostmi, čeprav ponudba ni bila na visoki ravni, in na kontinentu 

(npr. golf na Bledu). 

»Danes lahko trdimo, da v Sloveniji na področju športnega turizma vlada neorganiziranost, 

saj se vsak posamezen ponudnik organizira zase in pripravlja v ponudbi tisto, kar se njemu 

zdi pomembno. Predvidevamo, da nobena ponudba ni nastala na predhodni analizi in 

raziskavah ter proučevanju potreb turistov. To se pozna ţe pri tem, da je teţko ugotoviti, kdo 

sploh dejansko je ponudnik športno aktivnih potovanj v Sloveniji.« (Slak 2008)  

Na svetu je kar nekaj drţav, ki so v svoje trţenjske razvojne strategije precej vpletle tudi 

športni turizem: ZDA, Malezija, Kitajska, Irska, Tajska, Koreja, Nepal, Barbados, Brunej, 

Portugalska in Avstralija. Slovenija pri tem vsekakor zaostaja, saj celo v turistični razvojni 

strategiji ni zaslediti športnega turizma. Irska turistična organizacija je pred leti namenila 55 

milijonov evrov samo za to, da bi v svojo drţavo pripeljali čim več športnih prireditev, saj je 

v športnem turizmu zaznala moţnost za razvoj turizma in celotnega gospodarstva.  

Z organiziranjem velikih športnih tekmovanj si drţava namreč gradi ugled športne turistične 

destinacije. Zanimivo je, da so ravno drţave, ki se v svojih strategijah razvoja precej 

naslanjajo na športni turizem, tudi turistične destinacije, ki so kot športno-turistične najbolj 

prepoznane. Po raziskavi Country Brand Index (2009) je kot turistična destinacija, ki ima 

najboljše pogoje za športne dejavnosti in šport, na prvem mestu Avstralija. Sledijo ji Nova 

Zelandija, Kostarika, Kanada, Aruba, ZDA. Slovenije pa med njimi ni (Slak 2009).  

Slakova (2008) navaja naslednje razloge, zakaj Slovenci na dopustu niso športno aktivni: 

Prvi razlog je v nedodelani športno-turistični ponudbi. Ţe samo dejstvo, da si večina 

slovenskih športno aktivnih turistov izbere tedensko potovanje, ponudniki športno aktivnih 

potovanj pa takih turistov nimajo, pove, da se ti slovenski turisti najverjetneje odpravijo na 

potovanje v tujino. Torej ponudba v Sloveniji ne zadovolji povpraševanja – na področju 
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športno aktivnega turizma. V najboljšem primeru lahko trdimo, da se ponudba in 

povpraševanje skladata le v obdobju zimskih šolskih počitnic, ko se večina slovenskih druţin 

odloča za tedensko smučanje, spomladi in poleti pa ponudbe ni. Zavedati se moramo, da 

ostane še vsaj 50 tednov, ko ponudba športno aktivnih potovanj v Sloveniji ni dovolj bogata. 

Predvsem pogrešamo ponudnike športnih storitev, ki bi hkrati ponujali tudi moţnost najema 

namestitve, in povezovanje med enimi in drugimi ponudniki športnih storitev.  

Drugi razlog je ta, da ne poznamo dovolj dobro turistov, ki so pripravljeni biti na počitnicah 

športno aktivni. Po opravljeni raziskavi je namreč ugotovljeno, da športno aktiven turist 

veliko raje prenoči v cenejših prenočitvenih obratih (najem apartmaja, sobe, kampa in drugo), 

ne odloča se za hotele, vsaj ne s štirimi ali petimi zvezdicami, pač pa več denarja namenja 

športni storitvi, športni aktivnosti. Veliko je pripravljen trošiti, vendar za športno aktivnost, ne 

za prenočitev. Ali imamo v Sloveniji tako ponudbo? Ne, ker do zdaj tega nihče ni vedel.  

Tretji razlog je v tem, da tudi tuji turisti ne prihajajo v Slovenijo z namenom športne 

aktivnosti. To pa predvsem zato, ker Slovenija ni znana kot destinacija za športni turizem. 

Glede na to, da je Slovenija po nekaterih podatkih znana v svetu kot neomadeţevana zelena 

deţela, je v teh besedah najverjetneje potencial, s katerim bi se Slovenija vendar lahko 

uvrstila med turistične destinacije za športno aktivni turizem, ki poteka na prostem oziroma v 

zelenem okolju. Tudi novi logotip bi se s športno podobo zelo dobro skladal, saj je zelena 

vendarle barva narave, naravo pa hitro poveţemo s športom in aktivnostjo.  

Slovenija naj bi postala deţela z jasno prepoznavnimi turističnimi območji. Ta posamezna 

območja, ki predstavljajo osnovo za fizično prepoznavnost Slovenije, so: Obala in Kras, gore 

in jezera, zdravilišča, mesta, podeţelje. Vsako od navedenih območij ima svoje posebnosti in 

za vsako je treba pripraviti ustrezno športno ponudbo (Berčič idr. 2010, 50–51). Slovenija naj 

bi bila na mednarodnem turističnem trgu prepoznavna po taki športno turistični ponudbi, v 

okviru katere bodo lahko domači in tuji gosti v vsakem letnem času preţiveli športno dejaven 

oddih. Uravnoteţeno bi bilo treba poskrbeti za športno ponudbo tudi v jesenskem in 

pomladanskem času in ne le v času visoke zimske in poletne sezone. 

Poleg ţe dolgo časa poznanih pravih turističnih športov (pohodništvo, smučanje, kolesarjenje, 

ribištvo) so v turizem začeli prodirati tudi nekdaj ekskluzivni športi (rafting, kajakaštvo, 

padalstvo, plezanje, golf ipd.). Najverjetneje je to predvsem posledica pojavljanja 

najrazličnejših športov v medijih, individualizacije potrošnikov, nove tehnologije, višjega 

standarda, cenovne dostopnosti in povečanega povpraševanja različnih skupin. 

S ponudbo in pospeševanjem promocije športa v turizmu in s podobo športno-turistične 

destinacije bi Slovenija vsekakor pridobila v turizmu, saj bi ravno s športom kot turistično 

ponudbo omogočili t. i. ne-sezonskost in razširili turistično ponudbo na vse leto. V Slovenijo 

bi bilo treba pripeljati velike športne dogodke v mesecih, ko je v tu najmanj turistov (Slak 

2009).  
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Slakova (2009) tudi pravi, da je dejstvo, da velika športna tekmovanja v turistično destinacijo 

privabijo številne dnevne obiskovalce in turiste, ki po ogledu športne prireditve tudi 

prenočijo. Nadaljnje raziskovanje športnega turizma bi bilo v Sloveniji nujno potrebno, saj 

denimo nimamo podatka, katera športna prireditev v Slovenijo pripelje največje število (tujih) 

obiskovalcev, še bolj zanimiv pa bi bil podatek, kolikšno »turistično« korist ima Slovenija ali 

manjša turistična območja v Sloveniji, ki športni dogodek gostijo. 

Potrebam sodobnega turista po zmanjševanju fizičnega in psihosocialnega stresa odgovarja 

wellness turizem, ki v zdravem okolju omogoča različne oblike sprostitve in aktivne 

preventivne programe ohranjanja in krepitve zdravja. Berčič (2003) ugotavlja, da celovito 

zdravje, ki vključuje telesno, duševno, čustveno, duhovno, socialno in druţbeno zdravje, 

postaja vse pomembnejša dobrina in po našem mnenju tudi vrednota. S strokovnim vodenjem 

in svetovanjem ter s prilagajanjem različnih preventivnih programov posamezniku se tudi v 

času dopusta ustvarijo moţnosti za pozitivne spremembe v ţivljenjskem slogu. Največ 

preventivnih programov (masaţe, sprostitev, jutranja gimnastika, Cooperjev test, savna, 

pohodi, specialistični zdravstveni pregled in dietna prehrana) ponujajo zdravilišča in wellness 

centri, lahko pa bi to ponujali tudi drugi. 
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9 SKLEP  

Najpomembnejša gospodarska panoga, ki se uveljavlja tako doma kot v svetu, postaja 

turizem, na kar vpliva predvsem kakovost turistične ponudbe. S pomočjo prebrane literature 

smo prišli do spoznanja, da športni turizem v svetu vse bolj pridobiva na veljavi. Glede na 

rezultate anketnega vprašalnika pa lahko trdimo, da športni turizem v primerjavi s svetom pri 

nas še ni zadostno razvit. Najrazvitejša zvrst športnega turizma je zimskošportni turizem, 

predvsem smučanje. 

Športni turizem je ena tistih turističnih panog, ki ji v Sloveniji doslej nismo posvečali dovolj 

pozornosti in namenskega načrtovanja. Šport je tisti dejavnik, ki na mnogih področjih močno 

prispeva k prepoznavnosti posameznih deţel, mest in narodov v svetu. Prisotnost športnega 

turizma pa je lahko ključ ne le do povečanja števila nočitev, prihodkov v turistični panogi, pač 

pa tudi do povečanja prepoznavnosti destinacije. Ne gre zanemariti dejstva, da se vsi turisti, 

še zlasti pa športni turisti, radi vračajo tja, kjer so imeli odlične pogoje za razne športne 

aktivnosti, kjer so bili dobro sprejeti, skratka, tja, kjer jim je bilo lepo. 

Na osnovi raziskave in proučene literature menim, da bi ponudniki na področju športnega 

turizma lahko še veliko pripomogli k njegovi razvitosti. Največ bi na tem področju lahko 

dosegli z zniţanjem cen in vlaganjem v izboljšanje ponudbe. S tem bi spodbudili 

povpraševanje tako tujih kot domačih gostov, za kar pa bi morali izboljšati tudi marketing. 

Glede na majhnost naše drţave in raznolikost naravnih danosti, bi bili lahko s ponudbo te 

dejavnosti v ospredju. Vendar se ljudje najpogosteje zaradi birokratskih ovir za kaj takega ne 

odločajo. Ob izboljšanju športne infrastrukture in ponudbi cenejših prenočitvenih kapacitet bi 

Slovenija lahko privabila tudi več udeleţencev na športno-turistične prireditve. 
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ANKETA O ŠPORTNEM TURIZMU 

Spoštovana anketiranka in anketiranec,  

Sem Martina Fojkar in sem absolventka Fakultete za management v Kopru. Za pisanje 

diplomskega dela delam anketo, ki je pred vami. 

Na vprašanja v anketi odgovorite večinoma tako, da obkroţite tisto črko pred odgovorom (ali 

drugače označite), ki najbolj ustreza vam oz. vašemu mnenju. Vprašanja torej nimajo 

pravilnih ali napačnih odgovorov; odgovorite tako, kot drţi za vas. Prosim vas, da na 

vprašanja v anketi odgovarjate iskreno, kajti sicer anketiranje ne bo imelo nobenega smisla. 

Anketa je anonimna in nikamor se vam ni treba podpisati. Rezultate bom obdelovala samo 

statistično, in nikakor ne tako, da bi bilo mogoče  razpoznati, kdo je kaj odgovoril.  

Prosim vas, da – če se le da – odgovorite prav na vsa vprašanja. 

Za pomoč in sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. Če potrebujete še več informacij o  

anketi ali njenih rezultatih, mi prosim pišite na elektronski naslov martina.fojkar@gmail.com. 

 

KAJ JE ŠPORTNI TURIZEM: 

– kadar je pri potovanju prevladujoč motiv šport; obiskovalci obiščejo neko destinacijo   z 

namenom opravljanja športa (smučanje, golf ...); 

– koristi se športna in turistična infrastruktura; 

– športne priprave športnikov; 

– športne prireditve, ki so namenjene tudi obiskovalcem 

 

 

SPLOŠNA VPRAŠANJA (ustrezno obkroži)   

1. Spol:  

 M  Ţ 

2. Starost: 

 15–25 let 

 26–35 let 

 36–50 let 

 51–65 let 

 66–80 let 

 nad 81 let 

mailto:bojan.dekleva@guest.arnes.si
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3. Stopnja izobrazbe: 

 I. 

 II. 

 III. 

 IV. 

 V. 

 VI. 

 VII.  

 VIII. 

4. Povprečni mesečni dohodek: 

 do 500 EUR 

 od 500 do 1.000 EUR  

 od 1.000 do 2.000 EUR  

 od 2.000 do 3.000 EUR  

 od 3.000 do 5.000 EUR  

 nad 5.000 EUR  

5. Kolikokrat tedensko se ukvarjate s športom? 

 se ne ukvarjam s športom (oz. manj 
kot enkrat tedensko) 

 enkrat do dvakrat tedensko 

 trikrat do petkrat tedensko 

 vsak dan 

6. S katerim športom se najbolj aktivno ukvarjate?____________________________ 

7. Kako pogosto greste na dopust/oddih? (vsaj dve nočitvi) 

 enkrat mesečno 

 na dva meseca 

 na štiri mesece 

 na pol leta 

 enkrat letno 

 ne grem na dopust 

8. Kako ponavadi preživljate dopust? (glede na ukvarjanje s športom) 

 zelo aktivno (s športom se ukvarjam vsak dan, zaradi tega grem na dopust) 

 aktivno (s športom se ukvarjam cca. 3-5 krat v enem tednu) 

 vsega po malem 

 neaktivno 

9. Za katero vrsto (od naštetih) turizma se največkrat odločite? 

 izletniški turizem 

 zdraviliški turizem 

 gorski turizem 

 obmorski turizem 

 drugo: _________________________________________________________ 
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10. Prosim, če ocenite naslednje elemente turistične ponudbe po pomembnosti za vaše 

dopustovanje (5 – zelo pomembno, 1 – nepomembno, X – ne morem oceniti)  

Ponudba rekreativnih dejavnosti 5 4 3 2 1 X 

Moţnosti za razvedrilo in zabavo 5 4 3 2 1 X 

Kakovost, prevoznost cest in storitve ob cestah 5 4 3 2 1 X 

Cena 5 4 3 2 1 X 

Urejenost (ambient, videz, čistoča) 5 4 3 2 1 X 

Primernost za druţinske počitnice 5 4 3 2 1 X 

Moţnost sporazumevanja v tujih jezikih 5 4 3 2 1 X 

Dostopnost turističnih informacij 5 4 3 2 1 X 

Razmerje cena–kakovost 5 4 3 2 1 X 

Prijaznost osebja 5 4 3 2 1 X 

Kakovost raznih animacij in programov 5 4 3 2 1 X 

Hrana in pijača 5 4 3 2 1 X 

Mir in tišina 5 4 3 2 1 X 

Osebna varnost  5 4 3 2 1 X 

Trgovine, gostišča 5 4 3 2 1 X 

Bliţina vašega stalnega prebivališča 5 4 3 2 1 X 

Kakovost gostinskih storitev 5 4 3 2 1 X 

Raven čistoče v gostinskih objektih 5 4 3 2 1 X 

Otroški program (animacije, vrtec ...) 5 4 3 2 1 X 

ŠPORTNO DOPUSTOVANJE ANKETIRANCEV 

11. Ali ste se že kdaj odločili za dopust samo zaradi tega, ker so zraven ponujali veliko 

športnih aktivnosti? 

 da  ne 

12. Ali se pogosto (večkrat letno) udeležujete športno turističnih prireditev (npr. 

Ljubljanskega maratona, navijanje na košarkarski tekmi, ogled skokov v Planici, 

rafting po Soči ...)? 

 da  ne 
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13. Od naštetih možnosti obkrožite največ 5 vrst športnega turizma, ki se ga vsaj enkrat 

letno udeležite (lahko kot gledalec, navijač, profesionalni tekmovalec, 

amater/ljubitelj/rekreativni športnik ...) 

 smučanje/deskanje na snegu/tek na 

smučeh 

 surfanje/kajtanje 

 maratoni/duatloni/triatloni ipd. 

 fitnes/aerobika 

 jadranje 

 Potapljanje, ribolov 

 ogled športnih spektaklov (F1, 
Moto GP, nogomet, baseball ...) 

 razne klubske priprave 

 jadralno padalstvo 

 športno plezanje 

 adrenalinski športi (rafting, bungee 

jumping, adrenalinski parki ...) 

 otroški športni vrtci in animacije 

 pohodništvo 

 kolesarjenje 

 ekipni športi (odbojka, nogomet ...) 

 tenis, namizni tenis, badminton, 
squash 

 večdnevno taborjenje 

 športni programi za upokojence 

 avtomobilistični športi 

 motociklistični športi 

 orientacijski tek 

 tečaji (smučanja, plavanja,jadranja 
...) 

 športni programi za osebe s 
posebnimi potrebami 

 kegljanje, balinanje 

 se ne udeleţujem 

14. Na kakšen način ste odšli na tako potovanje?  

 vodeno – z agencijo 

 v lastni reţiji 

 na tako potovanje oz. dogodek 

nisem odšel/odšla 

15. Kako večinoma izveste za te dogodke oz. za to vrsto dopusta? 

 internet 

 radio 

 televizija 

 katalogi, brošure, letaki, plakati 

 časopis in ostali tiskani mediji 

 od prijateljev, znancev, sodelavcev ... 

 se ne zanimam za te dogodke oz. to 
vrsto dopusta 

16. Katere od celin ste že obiskali zaradi različnih športnih dogodkov? 

 samo Slovenijo 

 Afrika 

 Avstralija 

 Azija 

 Evropa 

 ZDA in Kanada 

 ne potujem v ta namen 
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17. Koliko denarja ste največ porabili za to vrsto turizma? 

 do 500 EUR 

 od 500 do 1.000 EUR  

 od 1.000 do 2.000 EUR 

 od 2.000 do 3.000 EUR 

 od 3.000 do 5.000 EUR 

 nad 5.000 EUR 

 ne potujem v ta namen 

MNENJE O ŠPORTNEM TURIZMU V SLOVENIJI 

18. Prosim, če ocenite naslednje trditve (1 – sploh ne drži, 5 – popolnoma drži, X – ne 

morem oceniti) glede na športni turizem v Sloveniji 

Športni turizem je zelo dobro razvit 1 2 3 4 5 X 

Športno turistični dogodki/prireditve so zelo dobro 

oglaševane 
1 2 3 4 5 X 

Imamo moderno športno infrastrukturo 1 2 3 4 5 X 

Ponujamo mnogo aktivnosti – vrst športnega turizma 1 2 3 4 5 X 

Prirejamo zelo veliko meddrţavnih športno turističnih 

dogodkov 
1 2 3 4 5 X 

Športni turizem je zelo draga oblika dopusta 1 2 3 4 5 X 

19. Katera vrsta športnega turizma je po vašem mnenju v Sloveniji najbolj razvita? 

 zimsko športni turizem 

 pomorski športni turizem 

 zdravstveni in zdraviliški športni 

turizem 

 golf turizem 

 adrenalinski turizem 

20. Prosim, če ocenite kako uspešne so po vašem mnenju naslednje vrste oglaševanja 

športnega turizma (1-neučinkovito, 5-zelo učinkovito, X-ne poznam/ne uporabljam) 

spletne strani 1 2 3 4 5 X 

socialna omreţja (Facebook, Twitter ...) 1 2 3 4 5 X 

časopisi in revije 1 2 3 4 5 X 

televizija 1 2 3 4 5 X 

radio 1 2 3 4 5 X 

letaki, katalogi, brošure 1 2 3 4 5 X 

elektronska sporočila, sms sporočila 1 2 3 4 5 X 
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ZGODOVINA ŠPORTNEGA TURIZMA
8
 

Leta 1966 je Don Antony napisal razpravo z naslovom »Šport in turizem« in to je bilo eno 

prvih del, ki je obravnavalo športni turizem. Čeprav je ta dokument le preprosta ocena športa 

med dopustovanjem, je pomemben mejnik v razvoju študije o športnem turizmu (Weed in 

Bull 2004). 

Antonyev dokument iz leta 1966 ni spodbudil precejšnjega interesa in medtem je tudi de 

Knop (1990) trdil, da se je akademski interes za športni turizem pričel leta 1970, kar so trdili 

tudi nekateri drugi avtorji (npr. Baker in Gordon 1976; Schreiber 1976). Glyptisova (1982) 

študija športa in turizma v petih evropskih drţavah označuje začetek rasti literature o 

povezavah med športom in turizmom. Nadaljnje delo Glyptisa (1991) je poročilo za Športni 

svet Velike Britanije o odnosu med športom in turizmom (Jackson in Glyptis 1992) in je eno 

izmed prvih vsebinskih del na tem področju. Druge dragocene preglede na tem področju so 

opravili de Knop (1990), Standeven in Tomlinson (1994), Gibson (1998), Weed (1999a) ter 

Jackson in Weed (2003). Raziskani so bili tudi različni vidiki medsebojne povezanosti športa 

in turizma (npr. Collins in Jackson 1999; Jackson in Reeves 1998, Redmond 1991; Vrondou 

1999; Weed 1999b; Reeves 2000). Poleg tega so komercialni analitiki pregledali obseg in 

vrednosti novega sektorja imenovano kot industrija prostega časa (Svetovalci za prosti čas 

1992; Mintel 1999). 

 

Zauhar (2003, 27–48) v Zgodovinskih vidikih športnega turizma opisuje, da v muzejih po 

vsem svetu lahko vidimo mnogo arheoloških materialov in predmetov, ki se nanašajo na grški 

šport. Med umetnostjo in predmeti iz antike, je veliko dokazov o športnih dogodkih, kot so 

konjske dirke, dviganje uteţi, boks, rokoborba ter terenske prireditve in povorke.  

Sledi Perzijski imperij, kot ozemlje med Evropo in Azijo, v sredini šestega stoletja pr. n. št. 

Njihov najljubši šport je bil lov, ki se je izvajal tako na odprtih zemljiščih, kot tudi v zaprtih 

parkih. Lovili so leve, tigre, fazane in noje. Igrali so tudi polo. Vlada je podpirala športne 

aktivnosti in tudi sponzorirala potovanja na tekmovanja in dvoboje.  

                                                 

8
 Povzeto po Weed in Bull 2004.  
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Za Perzijskim imperijem sledijo Etruščani z moškimi in ţenskimi športniki, Rimljani z 

gladiatorskimi igrami ter Bizantinci, ki so imeli najraje dirke z vozovi. Razvoju športnega 

turizma so dale svoj pečat tudi kriţarske vojne. 

Višji sloji v Islamu so ţiveli ţivljenje polno blišča in športa. Zbirali so se na mestnih trgih, da 

so si ogledali polo tekmovanja in konjske dirke. Športni čolni, potniška plovila in tovorne 

ladje so bile precej pogoste v Islamski sceni zaradi javnih parkov ter javnih in zasebnih 

kopeli. Večina plesalcev, pevcev in igralcev, ki so jih zabavali so bili suţnji. Druge 

dejavnosti, ki so jih imeli bogati, niţji razredi in suţnji so bili petelinji spopadi, ţongliranje, 

boks, rokoborba, tek, metanje kopja, gimnastika, kriket in dvigovanje uteţi.  

V tem obdobju so bile v Evropi športne aktivnosti največkrat specifične za socialni status ali 

razred. Kmetje, na primer, so uţivali v nogometu, srednji razred in meščani so sodelovali v 

tekmovanjih s samostreli, vitezi in oprode pa so uţivali v raznih turnirjih. Tipična mesta za 

tekmovanja in turnirje so bili travniki in odprta polja. Pogosto, ko je potekal nek turnir ali boj, 

so prihajale mnoţice ljudi od blizu in daleč. Ekipe vitezov iz Bretanije, Normandije in Anţuja 

so potovale skupaj po Evropi in se v vseh pogojih udeleţevali več dni trajajočih turnirjev 

oziroma iger.  

V renesansi je postalo priljubljeno preoblikovanje športnih spektaklov. Običajne športne 

dejavnosti v so bila lokostrelska tekmovanja, lov, konjske dirke, sokolarstvo, tek, regate s 

čolni, tenis in boks.  

                       

Vloga gledalca se je okrepila, saj so športne dejavnosti postale bolj domače, bolj civilizirane 

in manj spontane. Ta pristop je spremenil značilnosti mest, objektov in čas, ki je bil potreben 

za organizacijske priprave. Angleška očarljivost je pripomogla k ribolovu in streljanju in k 

prvim ribolovnim klubom. 
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V 18. stoletju, ki je prineslo industrijsko revolucijo, je začel cveteti tudi športni turizem. Zlasti 

med bogatejšimi so bili atraktivni petelinji boji, kriket, draţenje bikov ali medvedov in boks. 

Vsa športna dogajanja so praktično spremljale stave in mnoţice gledalcev. Leta 1739, ko je 

zamrznila Temza, so Londončani uprizorili karneval plesa na ledu. Francozi so se zgrinjali na 

sprehajališča, v nakupovalne centre in plesne dvorane, medtem ko so bogataši šli na lov in 

gostili meščane. Prišlo je tudi do priljubljenih letovišč za voţnjo s kočijo, sprehode in 

velikonočne parade. V Italijo so prihajali s cele Evrope in Orienta na sezonski karneval v 

Benetkah. Poletni športni programi pa so 

obsegali dirke in regate. Zelo popularen je 

postal bowling, še posebej v Nemčiji. V 

sredini 18. stoletja so se v Španiji pričele 

bikoborbe. Spretni in pogumni toreadorji 

so bili idoli vseh razredov. Pisani vhodi, 

dramatični izhodi, bogato okrašeni 

kostumi so postali simbol španske kulture 

in velikega zanimanja gledalcev. Športni 

turizem se je razvijal tudi zunaj Evrope. 

Na Havajih so deskali na valovih, drugod 

v ZDA so bile zanimive konjske dirke, 

kriket, kasaške dirke in lacrosse.  

19. stoletje priča o izjemni rasti športnih 

klubov, društev in zvez po vsem svetu. Dejansko so te športne formacije, ki so sestavljene s 

pomočjo struktur ekip, pripadnosti ligam in konkurenčnih spektaklov, pripomogle k 

aktivnemu in pasivnemu udejstvovanju s športom. Prav tako so prispevale k intenzivnosti 

oboţevalcev na vseh nivojih druţbe. Poleg tega, so ti športni scenariji bistveno vplivali  na 

razvoj ţeleznice. Ta način prevoza je omogočil ljudem, da so potovali hitreje od ene športne 

destinacije na drugo, s čimer so neposredno vplivali na razvoj športnega turizma.  
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ADRENALINSKI ŠPORTNI TURIZEM 

Adrenalinski, pustolovski in doživljajski parki 

V Sloveniji in drugod po svetu je kar nekaj adrenalinskih in pustolovskih parkov, v katerih 

lahko obiskovalci s svojo druţino in prijatelji izţivljajo svoje adrenalinsko-športne sanje. 

Adrenalinski, doţivljajski in pustolovski parki so v prvi vrsti namenjeni popolnoma varnemu 

izvajanju različnih adrenalinskih vaj, ki jih lahko posamezniki preizkusijo pod budnimi očesi 

inštruktorjev. Elementi v parkih so popolnoma različni – od najniţjih, pa do tistih na višini 20 

metrov in več. Slovenija premore več različnih parkov, ki so razprostrti od Maribora do 

Tolmina, od Bohinja do Osilnice. Razlikujejo se predvsem glede na to ali so postavljeni na 

drevesih ali na umetnih stebrih ter glede na to, katere elemente vsebujejo – komu so v prvi 

vrsti namenjeni: posameznikom, druţinam, skupinam sodelavcev… 

Primer v Sloveniji: 

Na Krvavcu deluje Poletni park, ki ljudem zdravih misli in nazorov ponuja moţnosti igre, 

aktivnega preţivljanja prostega časa in zabave na prostem. Poletni park aktivnih zabavnih 

doţivetij je namenjen druţinam z otroki, mladim in individualnim rekreativcem. Pester nabor 

aktivnosti zajema plezalni pustolovski park, kolesarski park, gorske karte, gorske skiroje, 

plezalni stolp, trampolin, poligon za lokostrelstvo, gibalno spretnostni poligon, frizbi golf in 

spust s tubo. 

 

 

 

Akrobatsko letenje lahko udeleţenci občutijo na dva načina, kot pilot (le-ta je izšolan v 

letalski šoli) ali kot sopotnik. Organizirane so razne letalske prireditve in tekmovanja ter 

mitingi. V zadnjem času pa se pojavljajo nova letalska tekmovanja, ki so kombinacija letalske 

dirke okrog stebrov, akrobatskega tekmovanja in nastopa za gledalce. V svetu sta se uveljavili 

zlasti dve prireditvi, in sicer Red Bull Air Racing in Aero Grand Prix. Gledalci imajo moţnost 

videti najdrznejše nastope, prelete pod mostovi in še marsikaj. 
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Balvansko plezanje ali balvaniranje, slengovsko tudi bolderiranje (iz angl. izraza 

bouldering), je plezanje brez vrvi na balvane, ki praviloma niso višji od doskočne višine, zato 

pri padcih navadno ne pride do resnih poškodb. Balvansko plezanje se običajno izvaja na 

velikih balvanih, umetnih balvanih, izvajajo pa ga tudi na večjih stenah ali celo stavbah. V 

zadnjem času nastaja veliko novih območij z označenimi balvanskimi problemi. Najbolj 

znana so Fontainbleau pri Parizu, Bishop v Kaliforniji, Hueco Tanks v Teksasu, Hampi v 

Indiji, Stanage v Veliki Britaniji,... Nekaj takih območij je tudi v Sloveniji: Trenta, 

Podljubelj ... 

BASE jumping je šport, pri katerem padalec skoči s stoječega objekta. 

BASE je angleška kratica za Building (stavba), Antenna (antena - nenaseljen stolp), Span 

(most, obok, kupola), in Earth (pečina ali katerakoli druga naravna formacija). Kratice 

nakazujejo od kod skačejo padalci, ki se ukvarjajo s to zvrstjo padalstva. V številnih drţavah 

je ta zvrst padalstva prepovedana, zato se številni padalci z njo ukvarjajo ilegalno. V ZDA 

vsako leto v oktobru  organizirajo verjetno največjo legalno prireditev v BASE skokih na 

svetu. Prireditev spremljajo številna predavanja in delavnice o posebnostih padalske opreme 

pri BASE skokih in o posebnostih tehnike skakanja. Sodelovanje na tej prireditvi je 

priporočeno le za izkušene padalce. Na mostu so prisotni svetovalci. 

Prvi BASE jump skok v Sloveniji je bil izveden s Triglavske sfinge. Do zdaj so slovenski 

baserji skočili z več kot 15 objektov v Sloveniji in iz številnih objektov po svetu. 

BMX kolesarjenje se je rodilo v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Ime BMX je 

kratica za besedno zvezo Bicycle Moto X (cross). Začetki BMXanja segajo najprej na 

tekmovalno področje, kasneje se razvije še prosti slog – freestyle. BMX je bil prvič na 

sporedu v Pekingu 2008. 

Bungee jumping je dejavnost, ki vključuje skakanje iz visokih struktur , medtem ko si 

privezan na elastično vrv. Visoke strukture so ponavadi fiksni objekti, kot so zgradbe, ţerjavi 

ali mostovi, lahko pa so tudi premikajoči objekti, kot so balon ali helikopter. Edini bungee 

jumping center v Sloveniji je na solkanskem mostu pri Novi Gorici, ki je visok 55 metrov.  

Deskanje na snegu je šport, pri katerem se deskarji vozijo po snegu na deski oziroma 

»boardu«. Razvoj deskanja na snegu je bil inspiriran s strani rolkanja, smučanja in deskanja 

na vodi. Od leta 1998 je olimpijski šport. Kar se tiče športnega turizma, je to zelo razširjen 

način počitnic. 

Drag Racing je tekmovanje, v katerem dva posebej pripravljena avtomobila ali motorni 

kolesi hkrati tekmujeta katero bo prej prečkalo ciljno črto, najpogosteje ¼ milje (402 m). 

Ekstremno smučanje: smučar se najprej povzpne po smereh, ocenjenih do 5 ali 6 

teţavnostne plezalne lestvice. Plezanje navzgor je klasično alpinistično. Dereze na nogah, v 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Most
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sl&prev=/search%3Fq%3DBungee%2Bjumping%26hl%3Dsl%26inlang%3Dpl%26sa%3DG%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bungee_jumping&usg=ALkJrhjzGAfyTqeLrfWNgXRKyLQ8avikWA#cite_note-2
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sl&prev=/search%3Fq%3DBungee%2Bjumping%26hl%3Dsl%26inlang%3Dpl%26sa%3DG%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.si&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bungee_jumping&usg=ALkJrhjzGAfyTqeLrfWNgXRKyLQ8avikWA#cite_note-2
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vsaki roki cepin in korak za korakom navzgor. Le pri zahtevnejših skalnih prehodih za 

varovanje uporabijo vrv. 

Mnogi iz Evrope hodijo tudi na severnoameriška pogorja, saj je tam nekaj najbolj strmih 

terenov na svetu, tudi takih s 50-odstotnim naklonom, posejanih s skalami. Spuščajo pa se 

tudi na povsem prepovedana območja. Pri nas segajo začetki ekstremnega smučanja v 

sedemdeseta leta. Prvi zahtevni smuk je bil spust z vrha Triglava leta 1973. 

Gorsko kolesarstvo  je voţnja kolesa izven urejenih poti, po navadi po gozdnih poteh. Prvo 

drţavno prvenstvo v gorsko kolesarskem dirkanju so organizirali leta 1985 v Ameriki. V 

Sloveniji je bil organiziran mariborski svetovni pokal v spustu (1999-2002). Zelo primerna za 

večdnevni obisk in rekreacijo so smučarska središča, ko ni več sezone za smučanje, saj se s 

sedeţnico lahko skupaj s kolesom odpelješ na vrh smučišča. Ta praksa je zelo uveljavljena v 

italijanskih Dolomitih in v Avstriji. 

Hydrospeed – rečni bob je spuščanje po reki s posebno oblikovanim čolničkom, ki je 

podoben surfu. 

Jadralno padalstvo je šport, ki je v zadnjih letih postal zelo razširjen tudi v Sloveniji. 

Poznamo ga kot rekreacijski in tekmovalni šport. V krajih, kjer imajo veliko ravninskih delov, 

so izumili motorno jadralno padalstvo, pri katerem piloti vzletajo s pomočjo motorja. 

Jamarstvo je športno raziskovanje jam in dokumentiranje odkritij. Jamsko in višinsko 

potapljanje: Jamsko potapljanje se uvršča v tehnično, torej zahtevnejše potapljanje in ni 

primerno za rekreativne potapljače, zanj morajo biti posebej usposobljeni. Višinsko 

potapljanje večinoma pomeni potapljanje v visokogorskih ali akumulacijskih jezerih. 

Kájak in kanú (tudi kajak-kanu) je tekmovalni šport in področje športne rekreacije ter 

olimpijski šport. Ločita se dve varianti: na mirnih in na divjih vodah, slednji spada v  to  

kategorijo adrenalinskih športov. 

Kanjoning ali soteskanje je zelo promoviran adrenalinski šport za Slovenijo. Hoja, plavanje, 

skakanje in spuščanje po strugah alpskih hudournikov. Kot veliki naravni vodni park s 

skalnimi tobogani. Poznamo še ekstremni kanjoning, ki pa vključuje še spuščanje po vrvi. 

Kitesurfing/Kiteboarding oz. Kajtanje je vodni šport, ki zdruţuje wakeboarding, jadranje, 

deskanje, jadralno padalstvo in gimnastiko v en ekstremni šport. Ta šport temelji na 

upravljanju z zmajem. Moderni športni zmaj, kajt (angl.: kite), je na prvo oko bolj kot zmaju 

podoben jadralnemu padalu, njegova konstrukcija pa omogoča odlično izkoriščanje vetra in 

dolgo lebdenje v zraku. 

Ledno plezanje je plezanje po zaledenelih slapovih in lednih odstavkih v grapah. Plezanje 

kombiniranih (drytooling) in sneţno-lednih smeri, je lednem plezanju zelo podobno, saj je 
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način premikanja enak, le da se plezalec poleg po ledu premika še po skali oziroma snegu. 

Vsako zimo v Sloveniji zgradijo več umetnih lednih slapov, od leta 2003 pa organizatorji 

prirejajo tudi tekmovanje za Slovenski ledni pokal v hitrostnem in teţavnostnem plezanju. 

Paintball je šport s puškami (markerji (domet 40 do 150 metrov)), ki s pomočjo plina 

(najpogosteje CO2) ali zraka izstreljujejo barvne kroglice, s katerimi se igralci izločajo iz 

igre. Paint Ball je taktična igra, kjer se za nasprotnikovo zastavo bojujeta dve skupini igralcev. 

Na posebej urejenem poligonu in pod strokovnim sodniškim vodstvom mora vsaka od obeh 

skupin varovati svojo bazo in hkrati zlomiti nasprotnikov upor pri osvajanju njihove baze. 

Skupina, ki prva osvoji nasprotnikovo bazo in zastavo, zmaga. 

Parkour (tudi skrajšano PK) je telesna disciplina francoskega izvora, v kateri udeleţenci 

tečejo po namišljeni poti in pri tem čim hitreje in čim bolj učinkovito premagujejo ovire. 

Simulirajo beţanje pred namišljenim nasprotnikom oziroma nevarnostjo. Pri tem uporabljajo 

različne spretnosti, kot je skakanje in plezanje ali pa bolj akrobatične gibe. Objekti, ki jih 

izvajalci premagujejo, so iz vsakdanjega ţivljenja, največkrat iz mesta npr.: ograje, garaţe, 

strehe ... Cilj discipline je priti od točke A do točke B čim hitreje, le z uporabo človeškega 

telesa za premagovanje ovir. 

 

 

 

 

 

  

Prosto potapljanje (apnea) postaja vedno bolj priljubljen šport. Potapljanje na vdih je 

pravzaprav človeku najbliţja vrsta potapljanja, saj gre za potapljanje brez tehničnih 

pripomočkov, ki bi nam omogočili daljše bivanje pod vodo. V tekmovalnem smislu apnea 

obsega več zvrsti potapljanja. Tovrstna tekmovanja postajajo vedno bolj razširjena, saj so 

organizirana drţavna, evropska in svetovna prvenstva. Tekmovanja se odvijajo tako v bazenih 

kot tudi v morskih globinah. 

Raftanje je voţnja z gumijasti čolni po divjih vodah, imenovana „rafting“. 

Rolkanje je voţnja ali kakšno drugačno manevriranje na rolki. Poznamo tudi nordijsko 

rolkanje (skike), ki je podobno teku na smučeh ter rolkanje po ledu. 
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Skydiving je znan tudi kot padalstvo, je aktivnost skoka iz letala in vračanje na zemljo s 

pomočjo padala. To lahko ali pa ne vključuje določeno količino prostega pada. 

Surfanje (iz angleške besede surf - pena) je vodni šport, pri katerem se za premikanje 

izkorišča energija, ki se sprošča pri lomljenju valov. Takrat tudi nastane pena, po kateri je 

šport dobil ime. Najpogosteje se surfanje povezuje z deskanjem na valovih, pri čemer se za 

surfanje uporablja deska. Razvili so se tudi podobni športi, t. i. bodysurfing in bodyboarding, 

ki pa še nimata slovenskega izraza. 

Smučanje na vodi: obstaja več tako imenovanih disciplin v smučanju na vodi, kot so: 

- osnovno smučanje na dveh smučeh; 

- monoski ali smučanje po eni smučki - glavna tekmovalna disciplina; 

- trick ali liki, kjer je smučka krajša in nima smernika, kajti tako smučarju omogoča, da se 

vrti v vse smeri; 

- skoki; 

- wakeboard- najnovejša in predvsem med mladimi najbolj priljubljena disciplina. 

Potem pa so tu še raznovrstne discipline, pri katerih se uporabljajo razni pripomočki za 

vlečenje, kot so banane, tube, padala ... 

Windsurfing poznamo pri nas pod izrazom surfanje. Je vodni šport, ki zdruţuje elemente 

deskanja na vodi in jadranja. Surfarska deska je običajno dolga od dveh do štirih metrov, in jo 

poganja pravokoten vpliv vetra na jadro. Površina jadra je odvisna od razmer, spretnosti 

surferja in vrste surfanja. 

Za večino teh športov je zelo primerno, da pred ukvarjanjem z njimi oz. udeleţevanjem raznih 

športno turističnih dogodkov, napravi primerne tečaje. Namen tečajev ni spodbujanje k raznim 

ekstremnim ali adrenalinskim športom in tej vrsti športnega turizma, ampak se naučiti čim 

varnejšega udejstvovanja za tiste, ki jih to res zanima. Udeleţenci se morajo zavedati, da ni 

zagotovo, da bodo tečaj uspešno opravili. Morda se jim bo kakšen šport celo odsvetovalo. 

Tisti pa, ki bodo na koncu prejeli potrdilo,izkaznico, certifikat ipd., pa se morajo zavedati, da 

novo pridobljeno znanje ne omogoča popolne varnosti, temveč jim le močno poveča moţnosti 

za preţivetje. 

Na spletnem portalu  www.moski.si sem prebrala članek 5 najbolj norih ekstremnih športov 

na svetu, ki navaja naslednje športe: 

Octopush ali podvodni hokej 

Ta nenavaden in manj znan ekstremni šport je v petdesetih letih postal popularen v Veliki 

Britaniji. Izumili so ga potapljači, ki so ţeleli najti način, kako ostati v potapljaški formi v 

času zime, ko je voda premrzla za potapljanje. Iz Velike Britanije se je razširil v Avstralijo in 

na Novo Zelandijo.  

http://www.moski.si/
http://www.moski.si/
http://www.moski.si/
http://www.moski.si/
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Tekma Tough Guy 

Velika Britanija je domovina še enega ekstremnega športa, oziroma tekmovanja. V 

Staffordshireu se letno odvija tekmovanje pravih, krepkih moških, športnikov, verjetno tudi 

srečelovcev in kdaj pa kdaj kakšne ţenske. Na tekmovanju se vsako leto zbere pribliţno 4000 

navdušencev, ki skačejo, tečejo, plavajo, plezajo in se 13 kilometrov pogumno prebijajo skozi 

ogenj (goreča slama), led (zaledenela blatna jezera), bodečo ţico in druge neprijetne ovire. 

Zanimivo je, da so tekmovalci zelo solidarni do sotekmovalcev, vzajemno si pomagajo 

premagovati ovire, predvsem pa na hitro oskrbeti rane, ki znajo biti zaradi narave tekmovanja 

zelo resne. Tekma se ne priporoča amaterjem, ampak ljudem v izjemni psihofizični kondiciji. 

Ta nenavaden ekstremni šport je ravno zaradi velikih nevarnosti zelo atraktiven in vsako leto 

privabi mnoţico navijačev, ki tekmovalcem nudijo moralno podporo. 

Zorbing 

Nori šport zorbing, katerega cilj je vreči se navzdol po strmini v velikanski krogli in z 

motoriko lastnega telesa pospeševati hitrost kotaljenja, je eden izmed zadnjih čudnih 

ekstremnih športov, ki so obsedli svet.  

Oseba, ki “zorba”, se nahaja v krogli z dvema opnama, prostor med njima je napolnjen z 

zrakom, ali, v drugih variantah športa, z vodo. Notranja krogla športnika učinkovito drţi bolj 

ali manj stabilnega, medtem ko se celotna krogla vse hitreje kotali po strmini in dejansko 

lahko poleti nekaj deset centimetrov. Šport je bil izumljen leta 2000 na Novi Zelandiji, ki je ţe 

tradicionalna domovina številnih ekstremnih športov (npr. Bungee jumpinga). 

Brcanje zraka 

V tem bizarnem in za gledalce pogosto zelo 

hecnem ekstremnem športu, ki se v podobnih 

variantah ţe stoletja uporablja v cirkusih, 

človeški katapult izstreli pogumne posameznike 

več kot 8 metrov skozi zrak, svojo pot pa 

končajo v plavalnem bazenu ali bazenu s peno. 

Bodoči letalec sedi v posebno načrtovanem 

sedeţu ob koncu “roke” katapulta, po psihološki 

pripravi pa sam pritisne na vzvod, ki pod njegov 

sedeţ potisne 60 litrov vode pod močnim 

pritiskom. In ţe leti! V trenutkih, ko se sodobni letalci počutijo svobodno kot ptica, se lahko 

nabrcajo zraka po mili volji, v tekmovanjih letenja pa strokovne komisije ocenjujejo njihov 

umetniški vtis.  

Surfanje vlakov 

Ekstremni šport, ki je zaradi smrtne nevarnosti za tekmovalce v ostrem nasprotju s črko 

http://www.moski.si/
http://www.moski.si/
http://www.moski.si/
http://www.moski.si/
http://www.moski.si/
http://www.moski.si/
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zakona, vključuje plezanje na vagon vlaka ali podzemne ţeleznice in deskanje na strehi 

premikajočega se vozila. Nevaren šport je resen problem v Juţni Afriki, kjer je bilo ţe precej 

deskarjev vlakov resno poškodovanih ali so celo izgubili ţivljenja. 

Največjo popularnost je šport doţivel v osemdesetih letih v Nemčiji, kjer se imenuje “S-Bahn 

surfing”. Nevaren športni fenomen je na srečo bil nekaj časa pozabljen, dokler ga leta 2005 ni 

znova odkrila tolpa mladeničev, adrenalinskih navdušencev iz Frankfurta. Vodja skupine slovi 

po tem, da je deskal na InterCityExpressu, najhitrejšem vlaku v Nemčiji, in preţivel brez 

poškodb. 

Primeri ponudbe in oglaševanja v Sloveniji: 
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Primer ponudbe turistične agencije za potapljanje v tujini: 

Dahab 

Datum odhoda: naknadno!                                     

Program potovanja 

1. dan  

LJUBLJANA - SHARM - DAHAB  

Polet v Sharm el Sheikh, prevoz do izbranega hotela v Dahabu. Nastanitev in nočitev.  

 

2. dan 

DAHAB  

Zajtrk v hotelu in sprehod ob morju do potapljaškega centra na Lighthous-u. Prijava v potapljaškem centru Planet 

Divers in priprava potapljaške opreme. Sledi potop na lokalnem koralnem grebenu. Popoldan drugi potop, 

kopanje ali "šnorkljanje". Zvečer kramljanje ob dobri hrani in izmenjava prvih potapljaških vtisov.  

 

3. - 6. dan 

DAHAB  

Po zajtrku odhod iz potapljaškega centra na izbrane potapljaške lokacije kjer bomo opravili dopoldanski potop. 

Sledi kosilo v eni izmed značilnih beduinskih restavracij. Po drugem dnevnem potopu v Rdečem morju se bomo s 

terenskimi vozili odpeljali nazaj proti Dahabu. V večernih urah, ko se bodo v restavracijah ob obali prižgali ognji, 

bomo lahko pozno v noč poležavali okoli njih na blazinah, pili beduinski čaj in modrovali ob vodnih pipah.  

 

7. dan 

DAHAB  

To je dan po izbiri. Bolj navdušeni potapljači se bodo najverjetneje odločili za dodatne potope v Dahabu in okolici. 

http://www.taoturizem.si/kontakt.html
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Drugi pa bodo dan izkoristili za poležavanje na peščeni plaži ali se podali po nakupih in se preizkusili v 

barantanju. Tisti z več energije pa se lahko ob doplačilu udeležijo organiziranega izleta v puščavske predele okoli 

Dahaba: Barviti in Beli kanjon, samostan Sv. Katerine ali izlet v bližnjo oazo s štirikolesniki.  

 

8. dan 

DAHAB - SHARM EL SHEIKH - LJUBLJANA  

Pred vrnitvijo domov si bomo privoščili prost dan (brez 

potapljanja), da se bomo "očistili dušika", ki bi bil med 

poletom lahko nevaren. Pred kosilom v Dahabu bomo 

pospravili svojo potapljaško opremo in prtljago. V 

večernih urah prevoz iz Dahaba v Sharm El Sheikh in 

odhod z letalom proti domu.  

 

Cena potovanja: 695 EUR 

osnovna cena vsebuje: 

Letalski prevoz z Letalom iz Ljubljane - Sharm in nazaj, 7 x nočitev z zajtrkom, paket 10 potopov v okolici Dahaba 

(zrak, uteži in vodenje), vsi transferji, stroški organizacije potovanja.  

Dokončna cena potovanja je sestavljena iz osnovne cene in posebej navedenih obveznih doplačil 

ob prijavi.  

Opombe: 

Opomba: Program potovanja je časovno okviren. Pridržujemo si pravico prilagoditi vrstni red ogledov dani 

situaciji zaradi možnih odstopanj v voznem redu letalskih prevoznikov. Kategorizacija nastanitvenih objektov je 

razvrščena po zakonodaji držav, v katerih se nahajajo. Navedena cena letaliških pristojbin je postavljena ob 

datumu izdaje programa. Točen znesek doplačila letaliških pristojbin bo znan ob izdaji letalske vozovnice ( 7 dni 

pred odhodom) in je pod nenehnim vplivom podražitev goriva ter povišanja varnostnih/letaliških pristojbin, ki so 

v pristojnosti letalskega prevoznika. Splošni pogoji in navodila so sestavni del programa in so vam na voljo v naši 

poslovalnici.  
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SLOVENCI IN GOLF TURIZEM 

Tjaša Franko iz potovalne agencije M & M Turist Ltd., ki je v Sloveniji trenutno edina z 

licenco IAGTO, kar jih uvršča med tour operatorje, specializirane za golfska potovanja, je za 

Finance Club, oglasno prilogo časnika Finance (2007) povedala, da pri njih golfisti najbolj 

povprašujejo po  Portugalski in Turčiji. Obe destinaciji ponujata odlična golfišča in izvrstno 

namestitev na igriščih ali v njihovi 

bliţini. Cene pavšalnih potovanj so 

ugodne, pri čemer ima Turčija verjetno 

majhno prednost zaradi čarterskih letov 

iz Ljubljane, ki jih za Portugalsko ţal 

ni. Letos so svojo ponudbo razširili še z 

moţnostjo igranja golfa na 

Madţarskem (predvsem čez vikend), 

prav tako je opazno naraslo 

povpraševanje po Portugalski, ki je 

pravi hit. Kar nekaj skupin pa so 

odpeljali igrat golf v ZDA, predvsem 

na Myrtle Beach in v Miami.       

Tomaţ Krušič (Club Finance, 2007) iz 

turistične agencije Intours, pa pravi, da 

gosti povprašujejo po različnih golfskih destinacijah, veliko zanimanja je predvsem za Italijo, 

Maroko in Turčijo. Italija, zlasti Toskana, je priljubljena zaradi bliţine, razpoloţljivosti 

štartnih časov, moţnosti bivanja v podeţelskih vilah in dvorcih ter drugih lepih, dobrih in 

okusnih stvari, ki jih ponuja ta deţela. Odkritje pa je vsekakor Puglia na jugu Italije, kjer se 

ponašajo z izvrstnimi igrišči, čudovitimi mesti in vasmi, vrhunskimi hoteli, izredno okusno 

hrano in vrhunskimi vini. Kot pravi, Turčija vabi predvsem zaradi velike koncentracije lepo 

urejenih golfišč v Beleku (kar 11) in dobrih hotelov. 

NAJVEČJA OZIROMA NAJPOMEMBNEJŠA SLOVENSKA IGRIŠČA ZA GOLF 

Igrišče za golf na Bledu 

Igrišče za golf na Bledu (Golf & Country Club Bled) je najstarejše igrišče v Sloveniji, 

njegova tradicija sega nazaj v leto 1937. S površino več kot 100 hektarjev in dvema igriščema 

(Kraljevo igrišče za golf - 18 igralnih polj, Jezersko igrišče za golf - 9 igralnih polj), ki ju je 

projektiral Donald Harradine, je tudi največje v Sloveniji. Zaradi svojega edinstvenega 

naravnega alpskega okoliša je igrišče za mnoge tudi eno najlepših v Evropi. Blejsko igrišče je 

v preteklosti med drugim gostilo tudi slavni turnir golfa PGA European Challenge Tour. 
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Igrišče za golf v Bovcu 

V prav tako prelepem alpskem okolju okoli reke Soče, po mnenju mnogih najlepše slovenske 

reke, se nahaja novo igrišče za golf Hit Holidays Golf Club Bovec. Igrišče ima devet lukenj, 

igralni par devetih lukenj je 36 na dolţini 3010 metrov. 

Igrišče za golf v Jesenicah na Dolenjskem 

Golf igrišče Grad Mokrice, ki ga je na površini 70 hektarjev okoli gradu Mokricje zasnoval 

svetovno znani arhitekt Donald Harradine, ponuja igranje golfa na osemnajstih igralnih poljih, 

tako za začetnike kot profesionalce. Peto polje (PAR 4) z dolţino 285 metrov, kjer steza 

zavija na levo, mnogi golfisti celo označujejo kot eno najteţjih v tem delu Evrope. 

Igrišče za golf v Lipici 

Igrišče za golf v Lipici, ki ga je leta 1989 projektiral znameniti Donald Haradine, leţi v tipični 

kraški pokrajini. Kraške naravne posebnosti dajejo igrišču svojevrstno lepoto, mediteransko 

podnebje pa omogoča igranje golfa v vseh letnih časih (igrišče za golf v Lipici je odprto skozi 

vse leto). Igrišče ima devet igralnih polj, poleg tega pa še vadbišče, celotna dolţina igrišča 

meri 3163 metrov, par igrišča znaša 37. V neposredni bliţini se nahaja igrišče za tenis in mini 

golf. 

Igrišče za golf v Ljubljani (Diners Club) 

Igrišče za golf Diners Club Ljubljana se nahaja v neposredni bliţini Šmarne gore, ob lokalni 

cesti med Pirničami in Smlednikom. Leta 2009 odprto igrišče z 18 luknjami odlikuje dolgo 

(6200 metrov), raznoliko in razgibano igrišče. Igrišče lahko sprejme največ 120 igralcev 

naenkrat. 

Igrišče za golf v Ljubljani (Trnovo) 

Igrišče za golf Trnovo v Ljubljani se razteza med ljubljanskim avtosejmom in juţno 

ljubljansko obvoznico, v mestni četrti Trnovo. Igrišče z devetimi igralnimi polji je namenjeno 

vsem igralcem in ljubiteljem golfa, igralci pa ne potrebujejo dovoljenja za igranje golfa, kar je 

z določenega vidika tudi prednost. Tako še najbolj na svoj račun pridejo začetniki, na katere 

čakajo umetna udarjališča za začetne udarce, skrajšana igralna polja in vadbišče z dvajsetimi 

udarjališči ter zelenice za vadbo kratkih udarcev. Igrišče s parom igrišča 34 ponuja skupno 

dolţino pribliţno 2500 metrov. 

Igrišče za golf v Moravskih Toplicah 

Na čisto drugem koncu naše majhne deţele se nahaja Igrišče Golf Livada Moravske Toplice. 

To igrišče za golf predstavlja enkratno rekreacijsko dopolnitev zdravilišča, katerega obkroţa. 
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Igrišče za golf v Moravskih Toplicah obsega 18 lukenj, vadbeni poligon za vadbo kratkih in 

dolgih udarcev ter vadbeno zelenico.  

Igrišče za golf v Olimjah  

Igrišče A Golf Olimje je še eno igrišče, ki se nahaja v bliţini zdravilišča. Golf igrišče z 

devetimi luknjami in vadiščem je od term Olimia oddaljeno le tri kilometre. Pestrost igralnega 

terena, ki od igralca pri vsaki luknji zahteva drugačen pristop, je pravi odgovor na le devet 

igralnih polj. 

Igrišče za golf na Otočcu 

Golf igrišče Otočec je najnovejše slovensko igrišče za golf, ki je od Novega mesta oddaljeno 

le pet kilometrov. Igrišče leţi na resnično prekrasnem koncu, in sicer v neposredni bliţini 

znamenitega gradu Otočec in gradu Struga ob reki Krki. Na rahlo hribovitem terenu igrišča z 

več kot 50 hektarji neto igralnih površin, s parom igrišča 72, skupno dolţino 6200 metrov ter 

najdaljšo luknjo 568 metrov, ki je leta 2009 dobilo še championship igrišče, bodo uţivali tako 

amaterji kot profesionalni igralci. 

Igrišče za golf na Ptuju 

Mnogi tega sicer ne vedo, toda Golfsko igrišče Ptuj je ţe večkrat osvojilo laskavi naslov 

najbolje urejenega igrišča za golf v Sloveniji. Igrišče z osemnajstimi igralnimi polji sicer ne 

spada med najbolj zahtevna, je pa znano po svojih številnih pasteh zlasti v obliki vodnih ovir. 

Najbolj zanimiva je sigurno igra na štirinajstem polju, kjer je treba par 3 doseči z udarcem na 

otok. 

Igrišče za golf v Slovenskih Konjicah 

Golfsko igrišče Zlati Grič v Slovenskih Konjicah je še drugo igrišče na štajerskem koncu 

Slovenije. Igrišče z devetimi igralnimi polji na 24 hektarjih skupne površine leţi med 

Pohorjem in Konjiško goro v dolini Dravinje. Skupna dolţina igralnih polj znaša 2200 

metrov, par igrišča pa je 33. 

Igrišče za golf v Volčjem potoku 

Golfsko igrišče Arboretum Volčji potok spada med mlajša igrišča za golf v Sloveniji. Igrišče 

leţi v prijetnem naravnem okolju med majhnimi jezeri in borovim gozdom z neposrednim 

pogledom na Kamniške Alpe. Par igrišča znaša 77, igrišče pa je dolgo preko 5,4 kilometra. 

Sicer pa imajo ljubitelji tega športa tudi moţnost, da se kot golfisti poskusijo še na različnih 

vadbiščih po Sloveniji, ki se poleg ţe omenjenih nahajajo še v Blatu (Golf klub Trebnje), 

Brdu (Golf klub Kranj), Celju (Golf klub Cinkarna Celje), Kranjski Gori (Golf klub Kranjska 
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Gora), Lepem Dolu (Golf klub Branik), Preboldu (Garni šport hotel Prebold), Velenju (Golf 

klub Velenje) in Zrkovcih (Golf klub Maribor).  

Snežni golf na Krvavcu 

Palice za golf, velike torbe in ţoge niso ravno stalnica na smučiščih. Na Krvavcu pa so obiskovalci videli prav to 

zanimivo kombinacijo. Sodelujoči na drugem turnirju Diners Snow Golf Challenge pa so svoje znanje lahko 

preverili na malce drugačni podlagi. 

 

 

Primer ponudbe Golf počitnic z Wellnessom v Sloveniji: 

Oddih za golfiste: BACK NINE – golf & wellness 
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Uţivajte v dobri igri golfa, potem pa sprostite svoje telo in mišice s pomočjo 

izkušenih maserk Wellness centra Ţiva. Prijeten spanec in bogat samopostreţni 

zajtrk vas čakata v Hotelu Golf na Bledu. 

DESTINACIJA Bled NASTANITEV Hotel Golf**** 

PONUDBA VELJA 1. april 2011 - 31. oktober 2011 

Paket vključuje: 

 2x nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 

 namestitev v sobi s pogledom na jezero brez doplačila (v primeru razpoložljivosti kapacitet) 

 2x igralna karta na Igrišču za golf Bled, 18 lukenj (neomejeno igranje)  

 2x pozno kosilo ali večerja v Kraljevi klubski hiši na Igrišču za golf Bled 

 1x masaža v Wellnessu Živa v Hotelu Golf: 
Back Nine masaža: 50 minut 
Edinstvena masaža celega telesa s poudarkom na sklepih in vezeh. Izboljšuje delovanje krvnega in 
limfnega obtoka. Telo se hitreje regenerira in strupi se lažje izločajo iz telesa. Izboljša prekrvavljenost 
mišičevja, sklepe pa ohranja prožne in gibljive.  

 neomejena uporaba bazenov in popust na vstop v svet savn v Wellness centru Živa 

 hramba golf opreme za celoten čas bivanja 

Za piko na i: Možnost transferja (hotel - golf igrišče, 3 km) z doplačilom: 14 EUR v eno smer 

Doplačila za: dodatne igralne karte, enoposteljno sobo, suito, polpenzion, storitve sprostitvenih centrov, turistično 

takso (1,01 EUR) 

Hotel Golf****, Bled 

Termin 2 noči 

01.04. – 21.04.2011 

18.09. – 31.10.2011 
255 

22.04. – 31.07.2011 

06.09. – 17.09.2011 
285 

01.08. – 05.09.2011 309 

Opomba: Cena v EUR velja na osebo v dvoposteljni sobi in vključuje DDV. 

 

Primer golf turizma slovenske turistične 

agencije za tujino: 

Golf počitnice CATALUNYA 

Datum odhoda: po želji v letu 2011 

http://www.sava-hotels-resorts.com/si/destinacije/bled/
http://www.sava-hotels-resorts.com/si/nastanitve/bled/golf_hotel/predstavitev/default.html
http://www.sava-hotels-resorts.com/si/nastanitve/bled/golf_hotel/predstavitev/default.html
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Hotel Melia Golf Vichy Catalnai in njeno PGA CATALUNYA golf igrišče je najbolj znano golf igrišče v Španiji in je 

uvrščen med top 10 igrišč v Evropi in kot številka 2 v Španiji. Leta 2002 in 2009 je igrišče gostil odprto prvenstvo 

Španije za moške, ki so se ga udeležili najboljši golfisti sveta.  

 

Golf igrišče vsebuje 2 x 18 lukenj na dveh igriščih (Stadium in Tour course). V bližini je še 5 golf igrišč (Girona, 

D'aro, Plataja de Pals, Emporda). Na vseh dodatnih igriščih imajo gostje hotela Malia 10% popust za green fee.  

LEGA 

15 km od letališča Girona, 25 km od Costa Brave in 70 km od letališča Barcelona. Lega je direktno na PGA 

Catalunya Golf igrišču. 

 

HOTELSKA PONUDBA 

Hotel s svojo simpatično arhitekturo skupno nudi 149 elegantno opremljenih sob; ima 2 prelepi restavraciji (vse 

stransko in mediteranska), kava bar, pub, več bazenov (notranji in zunanji), savno, masažni bazen, fitnes, masažni 

center z wellness ponudbo. 

 

SOBE 

več različnih kategorij sob (klasične, delux, duplex, junior suite in presidential suite), klimatizirane, prostorne in 

sodobno opremljene v golf stilu, balkon in pogled na golf igrišče, telefon, SAT-TV, internetni dostop, mini bar, sef; 

kopalnica: kad/tuš, WC, sušilec za lase. 

 

STORITEV 

samopostrežni zajtrk; dodatne obroke in prigrizke si lahko privoščite v kateri izmed restavracij la carte v sklopu. 

 

ŠPORT: golf igiršča, fitnes klub s popolno opremo  

NACIONALNA KATEGORIJA: 5*  

Cenik 

Datum Cena 

1.1. - 13.3. 2011 215 EUR 

http://www.taoturizem.si/kontakt.html
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14.3. - 29.5.2011 
19.9. – 2.11.2011 

285 EUR 

30.5. - 18.09.2011 215 EUR 

 

V ceno je všteto: 

2 x nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi, 2 x green fee za igrišče Tour Course, organizacija in izvedba rezervacije.  

 

doplačila: 

- enoposteljna soba 40 EUR na noč 

- dodatna noč z green feejem: 100 EUR/135 EUR (ODVISNO OD TERMINA) 

- dodatna noč brez green feeja: 70 EUR  

- igranje na igrišče Stadium Course: 10 EUR na 18 lukenj 

- transfer letališče Girona - hotel - letališče Girona: 20 EUR na osebo (min 4 osebe) 

- transfer Barcelona - hotel - Barcelona: 80 EUR na osebo (min 4 osebe)  

 

popusti: 

- otroci do 12. leta: - 50 %  

 

Po želji in proti doplačilu vam rezerviramo letalski prevoz iz letališča Trevisa v Girono ali Barcelono. Cene 

letalskih vozovnic se giblje od 100 - 250 EUR odvisno od datuma prijave in letalskega prevoznika.  

 

Kot uradni partner nogometnega kluba FC Barcelone pa vam lahko tudi v času vašega bivanja 

priskrbimo vstopnico za ogled tekme FC Barcelone na Camp Nou. Več o ponudbi lahko najdete na 

www.taoturizem.si  
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OBMORSKI ŠPORTNI TURIZEM 

Jenningsova v knjigi Sport and Adventure Tourism (Hudson, 2003) navaja naslednje vrste 

pomorskega športnega turizma: 

Čolnarjenje 

Čolnarjenje v morskem okolju vključuje uporabo plovil, ki se poganjajo predvsem z motorji 

ali na jadra. V kategoriji motorih plovil lahko opredelimo naslednje kategorije: motorni čolni 

in motorne kriţarke, in s tem povezane dejavnosti, kot so smučanje na vodi, jetski in dirke. V 

kategoriji jadrnic, obstajajo različne moţnosti, kot so jadranje, kriţarjenje in dirke. Obstajajo 

tudi štiri druge vrste plovil, ki omogočajo pomorske dejavnosti, kot so: morski kajaki in 

kanuji, surfanje in deskanje na valovih.  

Znotraj vsake kategorije čolnarjenja, obstajajo različne podkategorije s katerimi lahko 

razvrščamo razna plovila. Te podkategorije temeljijo na oblikovnih razlikah med plovili, 

številu oseb na krovu, trajanju potovanja in po geografski lokaciji potovanja. Čolnarjenje se 

lahko izvaja tudi v okviru tekmovanj na opredeljenih geografskih območjih, kot so Yacht 

Race Noumea v Sydneyu, ali kot del tekmovalne dirke za svetovni pokal, kot je BOC Round. 

Jadranje 

Jadranje privablja številne turiste. Jadranje lahko razlikujemo (po jadralnih izkušnjah turistov) 

na tekmovalno jadranje, kriţarjenja in (najemno) rekreacijsko jadranje. Kriţarjenje 

posameznikov, ki jadrajo in ţivijo na krovu svojih plovil je od konca dvajsetega stoletja vse 

bolj priljubljeno. To je posledica: 

 oblikovalskih izboljšav, zlasti v zvezi z učinkovitostjo jadranja in udobja; 

 povečane dostopnosti navigacijske opreme; 

 razvoja telekomunikacijske opreme, zlasti širše satelitske pokritosti, ki zagotavlja 

večji stik z domačimi bazami in iskanjem ter opreme za reševanje; 

 večje svobode in financ za potovanje, ki izhajata iz zgodnjih upokojitvenih paketov, 

naloţb in izboljšane baze dohodka srednjega razreda; 

 spremembe vrednot v zvezi z delom in prostim časom, odnosov ter predstav o aktivni 

in predčasni upokojitvi (Jennings, 1999). 

Jadralci so večinoma ljudje zrelih let, dobro izobraţeni, iz strokovnih ali polstrokovnih 

krogov srednjega ali visokega razreda z višjimi dohodki in so finančno varni. Prevladujejo 

bolj pari kot celotne druţine, ki skupno sodelujejo. Obstaja več moških solo jadralcev, kot 

ţenskih. Kriţarjenje naj bi bilo tako uveljavljeno iz različnih razlogov, ki so povezani z izzivi 

in avanturo ki jih zagotavlja, ţeljo, s katero izpolnjujejo vseţivljenjske sanje, ali zaradi 
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občutka pripadnosti, saj ţelijo biti s partnerjem, ki ţeli na kriţarjenje (Jennings, 1999, 

Macbeth, 1985). 

 

Jadralske lokacije v svetovnih vodah se nahajajo v Juţnem Pacifiku, Indijskem oceanu, 

Rdečem morju, Sredozemskem morju, severnem Atlantiku, Severnem Pacifiku vse do 

Daljnega vzhoda. Najbolj priljubljena lokacija je Sredozemsko morje, druga so Karibi. 

Ribolov 

Rekreacijski ribolov je priljubljena prostočasna dejavnost v nacionalnih parkih in na območjih 

divjine (Borschmann, 1998), ter v morskih parkih in morskih območjih. Kot dejavnost je 

ribolov tudi močno usklajen s prizadevanji za rekreacijsko čolnarjenje. V Avstraliji, v skladu 

z Nacionalno delovno skupino rekreacijskega ribolova, pribliţno 4,5 milijona ljudi sodeluje v 

rekreacijskem ribolovu, večina (70 odstotkov), je moških (Dovers, 1994).  

Rekreacijski in športni ribolov je ribolov predvsem za uţitek ali tekmovanje. Rekreacijski 

ribolov ima svoje dogovore, pravila, licenčne omejitve in zakone, ki omejujejo način, na 

katerega so lahko ribe ulovljene. Big-game ribolov je ribolov s čolni za lov na velikih odprtih 

vodah. Lovijo določene vrste rib, kot so tuna, morski pes in mečarica. Pri športnem ribolovu 

je primarna nagrada izziv ob iskanju in lovljenju rib, ne pa kulinarična ali finančna vrednost 

ribjega mesa. 

Jenningsova (1998) je ugotovila, da so sociodemografske značilnosti ribičev, ki so sodelovali 

v raziskavi naslednje: povprečna starost ribičev se giblje med 45 in 49 leti, po poklicu pa so  

razni kvalificirani delavci, zaposleni v storitvenem sektorju in strokovnjaki (Jennings, 1998). 

Omenila bi tudi podvodni ribolov. Podvodni ribolov v morju, s tehniko zalezovanja ribe, 

nekateri ga poznajo tudi pod kratkim imenom “šunja”, je priljubljena oblika lova, ki lahko 

daje izvrstne rezultate. Sicer pa se s podvodnim ribolovom večinoma ukvarjajo potapljači.  
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Morsko kajakaštvo 

Kajakaštvo zajema širok spekter dejavnosti na vodi, vsem pa je skupna uporaba čolna in 

vesla, ki ni pritrjeno na čoln. V tem spektru najdemo tako tekmovalne kot rekreativne oblike. 

Pod skupno streho kajakaštva so vključene številne discipline, nekatere pri nas popolnoma 

nepoznane, tudi zaradi dejstva, da za ukvarjanje z njimi nimamo danih primernih naravnih 

pogojev (Jelenc, 2007). 

Morski kajakaši se lahko uvrstijo v štiri skupine (Morgan, 1998): 

 Neustrašni iskalci vznemirjenja (visoka stopnja avanture za kratek čas). 

 Drzni iskalci vznemirjenja (ti kajakaši niso povsem prepričani, da bodo  njihove  

sposobnosti izpolnile izzive pri morskem kajakaštvu. Zato so odvisni od opreme in 

inštruktorjev/vodnikov za obvladovanje tveganja njihove avanture. Avantura je nizke 

stopnje in za kratek čas.) 

 Ekoturisti (Ti kajakaši sodelujejo v nizki stopnji avanture za dolgo obdobje. Imajo 

popolnoma ustrezno opremo, saj ţelijo le uţivati in obvladovati tveganja.) 

 Preizkuševalci (Ti kajakaši iščejo izziv na visoki stopnji. Testirajo svoje sposobnosti. 

Primarna motivacija te skupine je nizka stopnja avanture za dolgo obdobje.). 

Potapljanje 

Poznamo tri osnovne potapljaške kategorije, to so potapljanje AST – Apnea (potapljanje na 

vdih), SCUBA in tehnično potapljanje.   

Omejila se bom na SCUBA potapljanje, to je dejavnost, pri kateri se pri plavanju pod vodo za 

dalj časa uporabljajo točkovni podvodni dihalni aparati, kratica SCUBA (angl. Self Contained 

Underwater Breathing Apparatus). 

Potapljanje je zelo sproščujoč šport. Veliko potapljaških območij je dostopnih tudi za 

začetnike (v spremstvu inštruktorja) po kratkih navodilih in usposabljanju za potop. 

Potapljanje je izvrsten način videti nekaj zelo lepih lokacij: najbolj znani so tropski koralni 

grebeni s svojim barvitim morskim ţivljenjem, zanimivi so tudi drugi tropski skalnati grebeni, 

razne razbitine, jame ipd. 

Rekreativno Scuba potapljanje je pomembna dejavnost za turizem. Večina potapljačev se ne 

more potapljati v svojem domačem kraju oz. so tista mesta zelo omejena in morajo vseeno 

nekaj prepotovati, da doseţejo primerna mesta za potapljanje.  
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IZBOR NEKATERIH ODMEVNEJŠIH ŠPORTNO-TURISTIČNIH DOGODKOV 

Leto 
Mesto 

gostitelja 
Šport Dogodek Lastnik dogodka 

Letno Italija Kolesarjenje Giro di Italia RCS MediaGroup S.p.A. 

Letno Francija kolesarjenje Tour De France Amaury Sport 

Organisation 

2005 Barcelona  Motoristični šport Formula 1 Grand Prix Formula One Group 

2006 Torino  Zimske olimpijske igre Zimske olimpijske 

igre 

International Olympic 

Commitee 

2006 Irska  Golf Ryder Cup Turner Sports Interactive 

2006 Nemška 

mesta 

Nogomet World Cup 2006 FIFA 

2006, 

2011 

Wales  Rugby  European Heineken 

Cup 

European Rugby Club 

2007 Valencia  Jadranje America's Cup Société Nautique de 

Genève 

2008 Peking Poletne olimpijske igre Poletne olimpijske 

igre 

International Olympic 

Commitee 

2009 Pescara  Mediteranske igre Mediteranske igre International Committee 

of the Mediterranean 

Games 

2010 Vancouver  Zimske olimpijske igre Zimske olimpijske 

igre 

International Olympic 

Commitee 

2010 Wales  Golf Ryder Cup Turner Sports Interactive 

2010 Barcelona  atletika Evropsko atletsko 

prvenstvo 

European Athletics 

Association 

2010 Juţna 

Afrika 

Nogomet World Cup FIFA 

2011 Nova 

Zelandija 

Rugby  Rugby World Cup International Rugby 

Board 

2012 Poljska in 

Ukrajina 

Nogomet Euro 2012 UEFA 

2012 London  Poletne olimpijske igre Poletne olimpijske 

igre 

International Olympic 

Commitee 

2013 Volos & 

Larissa 

Mediteranske igre Mediteranske igre International Committee 

of the Mediterranean 

Games 

2014 Gleneagles Golf Ryder Cup Turner Sports Interactive 

2014 Glasgow  Commonwealth Games Commonwealth 

Games 

Commonwealth Games 

Federation 

Vir: Vlaams Europees Verbindings Agentschap 2010.  
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Slika 1: Poletne OI Peking 

 

Slika 2: Formula 1 Valencia 

 

Slika 3: Oglas za Svetovno prvenstvo v 

rugbyu 

 

Slika 4: Tour de France 
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OTROŠKI ŠPORTNI KAMPI 

Primer ponudnika 1: Camp Counselors CCUSA  

V ZDA specializirani poletni kampi za otroke delujejo ţe od leta 1986. Njihov moto je, da 

otroci preţivijo aktivno poletje, polno dogodivščin s svojimi vrstniki z vsega sveta. CCUSA 

je organizacija, ki razporeja več kot 94.000 mednarodnih študentov v kampe, kjer postanejo 

mentorji za športne in kulturne aktivnosti ameriškim otrokom. Študentje prihajajo iz 60 drţav, 

med njimi pa so tudi Slovenci, ki se vračajo iz kampov s prijetnimi spomini na dogodivščine. 

CCUSA je organizacija, znana po kvalitetnih in varnih programih ter predvsem po prijaznem 

in zanesljivem osebju.  

Camp California 

Kamp Kalifornija je prav posebna avantura, ki jo ponuja CCUSA. Ideja je nastala z ţeljo, da 

bi tudi evropski otroci preţiveli aktivne počitnice, polne novih dogodivščin. Nastal je Camp 

California - kamp v ameriškem stilu v Dalmaciji. Štirinajstdnevne dejavnosti v kampu 

California omogočajo otrokom z vsega sveta, da se naučijo novih športnih aktivnosti, 

razvijejo trdna prijateljstva, izboljšajo znanje angleškega jezika ter se učijo od našega 

izkušenega mednarodnega osebja iz izključno angleško govorečih drţav. Camp California je 

varno, a aktivno okolje za otroke, kjer si bodo ustvarili prijateljstva, se naučili novih veščin in 

pridobili večje razumevanje za drugačnost in kulturne razlike. Osredotočili se bomo na 

povezane manjše skupine ter na gradnji občutka sodelovanja pri skupnem ţivljenju in igranju. 

Vedno bomo dajali prednost sodelovanju pred tekmovanjem. Skupaj bomo gradili 

spoštovanje do drugih.  

Zakaj Camp California? 

Camp California je prvi kamp ameriškega stila v Evropi. 

Dajte svojim otrokom priloţnost, da se soočijo s številnimi 

novimi aktivnostmi, se naučijo angleškega jezika ter 

pridobijo nove prijateljev iz vsega sveta.  

Zakaj bi poslali vaše otroke v Kamp Kalifornija: 

 Ker bodo preţiveli zabavna, varna in poučna tedna na čudoviti obali Jadranskega 

morja.  

 Ker bodo občutno napredovali v znanju angleškega jezika.  

 Ker se bodo naučili številnih novih aktivnosti v pestrem in varnem okolju.  

 Ker bodo nadzorovani s strani izkušenih svetovalcev - 1 svetovalec bo skrbel za 6 

otrok.  

 Ker lahko te številne in raznovrstne aktivnosti naredijo otrokovo poletje čudovito.  
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Dajte otroku moţnost, da se spoprijatelji z otroki s celega sveta. 

Direktor kampa - Mike "Higgy" Higgibotham 

Direktor kampa je bil v ameriški kamp vključen ţe s petimi leti kot kamper, nato kot 

svetovalec, vodja kampa in kot vodja mednarodnega osebja. Tri leta je bil nastanitveni 

direktor Kennolyn kampa v Kaliforniji, kjer je vodil več kot 250 kamperjev in 125 članov 

osebja.Leta 1992 je začel za CCUSA delati kot mednarodni nastanitveni koordinator v Angliji 

in na Irskem ter v Juţni Afriki. 

Mike je tudi kvalificirani inšpektor ameriškega zdruţenja kampov. Navdušen je, da je postal 

direktor kampa California in upa, da lahko vsakemu otroku ponudi zabavno in varno poletje, 

polno novih dogodivščin in veščin, z izboljšanem angleščine in s spoznavanjem številnih 

novih prijateljev. 

Kdo se lahko udeleži kampa? 

Camp California je na voljo otrokom iz vsega sveta v starosti med 8. in 17. letom. Jezik v 

kampu je angleščina, torej je zaţeleno vsaj osnovno znanje. 

Aktivnosti 

V kampu Kalifornija smo najbolj ponosni na to, da lahko ponudimo mnogo različnih 

aktivnosti. Vse od športa do umetnosti in seveda dobro staro druţenje ob ognju z druţabnimi 

igrami - za vsakega se nekaj najde. Kamperji bodo počeli tisto, kar si bodo ţeleli. Prvi dan 

kampa bodo preizkusili vse športne aktivnosti, potem pa jih bodo organizirali v skupine. 

Primeri aktivnosti: 

Nogomet Ples Adrenalinski park  Kajakaštvo Metanje podkve 

Plezanje Glasba Ameriški nogomet Deskanje na 

valovih 

Ribarjenje 

Plavanje Sabljanje Softball Odbojka Digitalna 

fotografija 

Jadranje Golf Banana Boats Drama Košarka 

Tetherball Kolesarjenje Smučanje na vodi Rolkanje Lokostrelstvo 

Borilne 

veščine 

Raketarstvo Spretnost in 

rokodelstvo 

Hokej na rolerjih Tečaj angleščine 

Gimnastika Potapljanje Namizni tenis Dvig zastave Jahanje 
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Večerne aktivnosti: 

Taborni ogenj Pesmi Praznovanje 4. 

julija 

Tekmovanje za mistra/miss 

kampa 

Druţinski dan Modni tečaj Karneval Večer ameriških filmov 

Pojej lubenico Mednarodni 

dnevi 

Tekmovanje v 

pesmih 

Ujemi zastavo 

Plenilec       

Urnik dvotedenskega kampa 

Kamperji prispejo v kamp v nedeljo popoldan in odidejo v soboto zjutraj čez dva tedna. 

Kamperji sodelujejo v dnevnih aktivnostih kampa in v dodatnih aktivnostih, kot so 

organizirane ture, ekskurzije in karnevali.  

Dan 1: prihod in odprtje kampa. Prijava v sobe, spoznavanje sostanovalcev ter predstavitev 

Hrvaške, kampa in pravil v njem. Sledi večerja in kurjenje taborniškega ognja.  

Dan 2: kratka predstavitev vseh aktivnosti po skupinah ter prijava na aktivnosti.  

Dan 3: prvi dan celodnevnih aktivnosti.  

Dan 4: dan aktivnosti.  

Dan 5: posebni dan aktivnosti- karneval na vodi  

Dan 6: dan aktivnosti  

Dan 7: dan aktivnosti  

Dan 8: ogled okolice s čolnom  

Dan 9: dan aktivnosti  

Dan 10: dan aktivnosti  

Dan 11: dan aktivnosti  

Dan 12: posebni dan aktivnosti - dan na kopnem  

Dan 13: zadnji dan aktivnosti - pogasitev ognja in predstavitev nagrad  

Dan 14: odhod po zajtrku 

Dan v kampu  

Primer dneva, polnega zabave, smeha in aktivnosti, ki jih pričakuj v Campu California: 

07.00 Bujenje (Vstajanje in oblačenje)  

07.30 Dviganje zastave (zbor udeleţenih za pričetek dneva)  

07.45 Zajtrk  

08.45 Pregled sob  

09.00 Različne aktivnosti (umetnost in ročna dela, plavanje, lokostrelstvo)  

10.30 Različne aktivnosti (jahanje konjev, surfanje, nogomet)  

12.30 Kosilo  
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13.30 Počitek (pisanje pisem, mirne aktivnosti po sobah)  

14.30 Popoldanske aktivnosti (jadranje, plezanje v steni, adrenalinski park, ples, fotografija)  

16.00 Popoldanske aktivnosti (delo z lesom, sabljanje, drama, jadranje)  

17.30 Prosti čas (plavanje)  

18.15 Večerja  

19.15 Spuščanje zastave  

19.30 Večerne aktivnosti (igranje s prijatelji iz vsega kampa, gledanje filmov, taborni ogenj)  

21.30 Ugašanje luči za mlajše kamperje  

22.30 Ugašanje luči za starejše kamperje 
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Primer ponudnika 2: Športni kamp za otroke s poudarkom na tenisu 

Tenis center Krka Strunjan, 18.–29. julij 

Tenis center Krka Strunjan organizira športni kamp s poudarkom tenisa za otroke stare od 5 

do 12 let. Športni kamp bo potekal v prijetnem okolju teniških igrišč v Strunjanu. 

Poleg vsakodnevnega učenja tenisa bodo udeleţenci kampa sodelovali še v naslednjih aktivnostih: 

 plesni kotiček, 

 mini golf, 

 igre z ţogo (košarka, nogomet, odbojka ...), 

 namizni tenis in 

 otroške ustvarjalne delavnice. 

Aktivnosti bodo potekale vsak dan od ponedeljka do 

petka od 9. do 14. ure. Pri vseh aktivnostih bodo 

sodelovali usposobljeni športni delavci in pedagogi. 

Termini: 18.7.2011-22.7.2011, zbor otrok je v ponedeljek ob 8.30! 

25.7.2011-29.7.2011, zbor otrok je v ponedeljek ob 8.30!  

Rezervacije sprejemamo do 15. julija 2011. 

Za izvedbo kampa mora biti prijavljenih najmanj 15 udeleţencev.  

Cena: 150 EUR 

Cena vključuje: 
- vsakodnevni teniški treningi, 

- zgoraj omenjene športne aktivnosti, 

- piknik za vse udeleţence, 

- priloţnostne nagrade, 

- nezgodno zavarovanje za vse udeleţence, 

- vodenje, organizacijo, varstvo. 
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Primer ponudnika 3: ŠD Mini šport 

Poletne počitnice 

Poletne aktivne počitnice ob morju za otroke 

Športne dejavnosti, igre, izzivi in ustvarjalno gibanje! Poletne počitnice za 

otroke potekajo od 9. 7. do 14. 7. v Savudriji. 

5 dnevni športni kamp je namenjen otrokom, starejšim od 5 let.  

Vsak Mini šport kamp uvaja otroke v široko paleto športnih dejavnosti na 

zabaven in pozitiven način.  

Starši cenijo zdrav odmerek organizirane telesne dejavnosti za svoje otroke, 

otroci pa imajo radi Mini Športne počitnice! Na počitnicah se odvijajo 

različne športne aktivnosti, katere lahko otroci po svoji ţelji izbirajo (tenis, plavanje, hokej na 

travi, nogomet, odbojka na mivki ...). 

Kraj: Savudrija 

Trajanje: od 9. 7. do 14. 7. – 5 dni 

Sobe: 4 osebe, WC/tuš  

Prehrana: 5 obrokov/dan 

Prevoz: avtobusni prevoz Ljubljana–Savudrija-Lj 

Program: športne aktivnosti: košarka, nogomet, tenis, odbojka na mivki, nogomet/rokomet 

na mivki 

- plavanje, kopanje 

- druţabni dogodki (disco, kvizi, druţabne igre itd., palačinka party) 
- ustvarjalne delavnice  

- program po programu animatorjev. : obisk košarkarja iz Slovenije in tujine; predstavitev, 

pogovori, avtogrami, nasveti ... 

Zabavne poletne počitnice? Seveda!  

Organiziramo športne in zabavne počitnice, katerega program 

se bo izvajal cel dan, večeri pa bodo namenjeni zabavi, igram in 

plesu.  

Tipičen "delovni" dan poteka pribliţno takole: 

o 7.30 vstajanje in jutranja higiena; 

o 8.00 zajtrk, urejanje sob in priprava za kopanje; 

o 9.00 dopoldanske športne aktivnosti - po programu kampa 

o 10.30 odhod na plaţo, kopanje ter ostale aktivnosti ob in v vodi, 

dopoldanska malica; 

o 12.00 kosilo;  

o 14:30 popoldanske športne dejavnosti (razne delavnice in aktivnosti, ki si jih otroci 

izberejo), popoldanska malica; 

o 16.00 kopanje, aktivnosti v vodi; 

o 19.00 večerja; 

http://www.minisport.si/poletne-pocitnice
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o 20.00 večerne aktivnosti (plesi, skeči, talenti, karaoke, ...); 

o 22.00 počitek. 

Na letovanjih otroci prejmejo pet obrokov prehrane (zajtrk, malica, kosilo, malica in večerja). 

Čez cel dan pa lahko posegajo po neomejenih količinah 

brezalkoholnih pijač in sadja. Na športnem kampu je 

organizirana tudi zdravstvena služba. 

Za otroke bodo skrbeli Mini Šport vzgojitelji-animatorji. 

Potrudili se bomo, da bo Vašemu otroku lepo in zabavno, v naši 

druţbi! 

Športni tabor Savudrija (plavanje, tenis, košarka, 

animacija ...): 

1. termin: 5 dni, od 9. 7.–14. 7. 2011, Cena: 258 EUR 

Cena vključuje: 
o avtobusni prevoz Lj – Savudrija – Ljubljana,  

o Nastanitev 5 dni 

o 5 obrokov dnevno (zajtrk, malica, kosilo, malica in večerja) 

o športne aktivnosti  

o animacijo 

o zdravstveno sluţbo 

o Športne vaditelje 

Golf Kamp Savudrija (golf, plavanje, animacija ...): 

Termin od 9. 7.–14. 7. 2011: Cena: 398 EUR 

Cena vključuje:  
o avtobusni prevoz Lj – Savudrija – Ljubljana,  

o Nastanitev 5 dni 

o 5 obrokov dnevno (zajtrk, malica, kosilo, malica in večerja) 

o učenje golfa na golf igrišču Savudrija Adriatic 

o učitelja golfa 

o dodatne animacijske aktivnosti 

o animacijo 

o zdravstveno sluţbo 

o Športne vaditelje 

 

http://www.minisport.si/prijavnice/prijavnica?view=message&layout=message&pf=1
http://www.minisport.si/prijavnice/prijavnica?view=message&layout=message&pf=1
http://www.minisport.si/prijavnice/prijavnica?view=message&layout=message&pf=1
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POTOVANJA NA ŠPORTNE DOGODKE 

Primer 1: UEFA Liga prvakov  

MILAN : BARCELONA - LIGA PRVAKOV 

Datum odhoda - 23.11.2011  

Program potovanja:        

      

1. dan, 23.11.2011 

LJUBLJANA - MILANO - LJUBLJANA 

Zbor potnikov ob 7.00 pred Halo Tivoli. Prevoz z modernim turističnim avtobusom proti Italiji. Vožnja mimo 

Benetk do Milana. Predviden prihod ob 15.00. Sledi orientacijski ogled glavnih mestnih znamenitosti. Ob 17.30 

zbor potnikov pri avtobusu in prevoz do stadiona San Siro. Ob 20.45 ogled tekme Lige Prvakov. Po končani 

tekmi zbor potnikov pri avtobusu in povratek po isti poti proti domu. Prihod v Ljubljano v četrtek v jutranjih urah.  

Cena potovanja:  
3. RING – 159 EUR  
2. RING – 189 EUR 

V ceno je všteto: 

- avtobusni prevoz na navedenih relacijah, vstopnica za tekmo (3. ring), orientacijski ogled mesta (brez vstopnin), 

spremljevalec, organizacija in izvedba potovanja.  

 

Doplačila: 

- vstopnica 2 ring: 40 EUR 

Minimalno število potnikov: 40 

Ob rezervaciji je treba predložiti kopijo osebnega dokumenta. 

 

Splošni pogoji so sestavni del programa in so vam na voljo kot tiskana priloga na prodajnem 

mestu.  

 

  

http://www.taoturizem.si/kontakt.html
http://images.google.si/imgres?q=Milan+:+Barcelona&hl=sl&biw=1190&bih=620&gbv=2&tbm=isch&tbnid=N8sV_NlVEUHrIM:&imgrefurl=http://www.obala.net/sport/vabljeni-na-ogled-polfinalne-tekme-milan-barcelona-na-velikem-platnu-36751/clanek&docid=NNGrVmgxUVin7M&itg=1&w=328&h=314&ei=ifeJTo3lMoqcOqWhgdUB&zoom=1
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Primer 2: NHL IN KOPITAR V BERLINU 

HOKEJ - NHL TEKMA V EU - LA KINGS : BUFFALO SABERS 

Datum odhoda: 7.10.2011                  

Program potovanja                                                          

1. dan, 7.10.2011:                  

SLOVENIJA - AVSTRIJA  

Zbor potnikov v večernih urah pred halo Tivoli. Vožnja mimo 

Kranja, Jesenic, skozi Avstrijo proti Nemčiji.  

 

2. dan, 8.10.2011: 

BERLIN – NHL TEKMA LA KINGS : BUFFALO 

SABERS  

Nadaljevanje poti skozi Nemčijo proti Berlinu. Dopoldanski 

prihod v nemško prestolnico Berlin. Orientacijski ogled 

glavnih mestnih znamenitosti: sedež univerze, predsedniška 

palača in rezidenca, palača zveznega kanclerja in nemški 

parlament Reichstag, Brandenburška vrata, Aleksandrov trg… Po ogledu sledi namestitev v hotelu. Popoldan 

odhod z lokalnim prevozom do dvorane o2 arena in ogled NHL tekme LOS ANGELES KINGS : BUFFALO 

SABERS. Po tekmi (če bo možnost) srečanje z Anžetom Kopitarjem. Povratek v hotel in nočitev.  

 

3. dan, 9.10.2011: 

BERLIN - SLOVENIJA  

Dopoldan prosto za samostojne oglede in nakupovanja. Popoldan odhod avtobusa proti Sloveniji. Predviden 

prihod v zgodnjih jutranjih urah naslednji dan.  

Cena: 349 EUR  

V ceno je vključeno: 

avtobusni prevoz na navedenih relacijah s cestnimi in parkirnimi pristojbinami, nočitev z zajtrkom v hotelu 3*/4* 

v dvoposteljnih sobah, vstopnica za NHL tekmo 2 KAT., ogled glavnih mestnih znamenitosti, spremljevalec, 

organizacija in izvedba potovanja. 

Doplačila: 

- Enopostlejna soba: 50 EUR  

- Vstopnica 1 kat: 30 EUR (omejeno število)  

Splošni pogoji so sestavni del programa in so na voljo na spletni strani www.taoturizem.si in na prodajnem mestu.  

 

http://www.taoturizem.si/splosni-pogoji-poslovanja.html
http://www.taoturizem.si/kontakt.html

