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POVZETEK 

V nalogi je predstavljena povezanost med aktualno ekonomsko krizo in njenim vplivom na 

turizem v slovenskih obalnih občinah. Z raziskavo sem želel razbiti mit, ki pravi, da se 

ekonomska kriza v tej terciarni panogi ne pozna ali da nanjo vpliva celo pozitivno. V prvem 

delu naloge so predstavljene temeljne značilnosti sodobne ekonomske krize, vplivi na 

gospodarstvo, turizem. V drugem delu so predstavljeni izsledki empirične raziskave vpliva 

ekonomske krize na turizem Obale. Analizirani so bili različni družbeno-ekonomski in 

statistični kazalci ter rezultati anketne raziskave in opravljenega intervjuja. 

Ključne besede: ekonomska kriza, turizem, turistična destinacija, Obala. 

SUMMARY 

The thesis presents the correlation between the current economic crisis and its impact on 

tourism of the Slovenian coast. Through this research I wanted to break a myth about 

economic crisis in the tertiary sector – some sources indicate that in times of crisis, tourism 

raises. In the first part of the thesis, the basic characteristics of modern economic crisis and its 

impact on the general economy and tourism are presented. The second part presents the 

analysis of the various socio-economic and statistical indicators, as well as the results of a 

survey and an interview. 

Key words: economic crisis, tourism, tourist destination, Slovenian coast. 

UDK: 338.124.2:338.48(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Nobena skrivnost ni, da živimo v gospodarsko zelo nestabilnih in kaotičnih razmerah. 

Globalno gospodarstvo je v razsulu; zaradi vse manjših potreb po delu je odpustov iz dneva v 

dan več, kapitalski trgi so popolnoma »zmrznili«, države so čedalje bolj zadolžene, sedaj že 

nekdanja vodilna in ugledna podjetja brezupno ugašajo. Govorim namreč o finančni in 

gospodarski krizi (globalni krizi), katere začetki segajo do obdobij gospodarskega razcveta v 

ZDA. Štiblar (2008, 19) je prepričan: »Čeprav so vzroki sedanje krize in gospodarske recesije 

stari desetletja in izhajajo iz jedra danes v svetu prevladujoče liberalne oblike tržnega sistema, 

je bil povod za njen nastanek padec cen nepremičnin v ZDA, ki se je začel sredi leta 2006, 

prvi znaki z njim povzročene finančne krize pa so se pokazali spomladi 2007. Najprej so bili 

znaki postopni, z nekajmesečnimi presledki in občutkom, da se pojavljajo izolirano, torej le v 

nekaterih državah, npr. v ZDA in Veliki Britaniji. Kasneje so si simptomi prihajajoče 

katastrofe sledili v vse manjših razmikih.« 

Seveda je treba vedeti, da je gospodarska kriza sčasoma prizadejala hud udarec vsem 

gospodarskim panogam (nekaterim manj, drugim več). Turizem ni nobena izjema. Konečnik 

Ruzzier (2012, 27) opozarja na ekonomske dejavnike v turizmu, ki predstavljajo po mnenju 

mnogih tisto skupino dejavnikov povpraševanja, ki v največji meri vpliva na celoten obseg 

turističnega povpraševanja. V okviru ekonomskih dejavnikov največkrat opazujemo bruto 

družbeni proizvod (BDP) na prebivalca, v okviru napovedovanja turističnega povpraševanja 

pa lahko opazujemo tudi nekatere druge merljive kazalce v državah, kot je stopnja 

brezposelnosti. Znano je, da za potovanja največ porabijo turisti, ki prihajajo iz držav z 

najvišjim BDP na prebivalca (ZDA, Japonska, Nemčija). 

Pojav globalne krize pomembno vpliva na zmanjševanje denarnih pritokov v narodnem 

gospodarstvu znotraj različnih gospodarskih panog. To pa povzroči različna finančna gibanja 

in negativne spremembe. Nemec Rudež in Bojnec (2007, 113) menita, da se ustvarjanje 

dohodka na podlagi turizma odraža na različne načine. Tako se denimo s turizmom poveča 

BDP narodnega gospodarstva kot tudi osebni prejemki in kupna moč prebivalstva. 

Odločil sem se raziskati in analizirati spremembe, ki jih je kriza povzročila slovenskemu 

turizmu. Izbral sem primer dogajanja v obalnem turističnem okolju, v katerem sem spremljal 

odzivnost turističnega povpraševanja na nastalo situacijo, načine reagiranja turističnih struktur 

idr.  

Naslov zaključne projektne naloge sem izbral kot izziv, saj se nikakor nisem mogel strinjati s 

splošnimi trditvami javnosti, češ da naj bi turizem bil odporen na negativne učinke finančne 

in gospodarske krize. Z velikim veseljem sem se lotil dokazati ravno nasprotno. 
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1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati vpliv krize na dogajanja v turističnem sektorju 

Obale. 

Cilji teoretičnega dela naloge: 

- proučiti značilnosti sodobne gospodarske krize in vzroke njenega nastanka ter preveriti 

aktualno gospodarsko stanje v Sloveniji,  

- razložiti pomen in posledice finančnih kriz na treh zgodovinskih primerih, 

- predstaviti rezultate turističnih prihodov med krizo na svetovni ravni, 

- opredeliti osnovne pojme turizma in opisati turistično destinacijo za boljše razumevanje 

rezultatov in vsebine empiričnega dela naloge. 

Cilji empiričnega dela naloge: 

- predstaviti spremembe v obsegu turistične dejavnosti med gospodarsko krizo, 

- raziskati vlogo krize pri obsegu turističnega povpraševanja na Obali,  

- raziskati odzive odgovornih znotraj turističnih struktur na obravnavane probleme, 

- pripraviti predloge nadaljnjih ukrepov za izboljšanje situacije. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Pri pisanju zaključne projektne naloge je v teoretičnem delu uporabljena deskriptivna metoda, 

s pomočjo katere so opisane in predstavljene temeljne značilnosti gospodarske krize, trenutno 

stanje gospodarstva v Sloveniji in svetovnem turizmu ter predstavljeni ključni koncepti 

turizma za lažje razumevanje temeljnega problema zaključne projektne naloge. Za 

predstavitev nastanka in posledic tega pojava na izbranih primerih iz preteklega stoletja je 

uporabljena zgodovinska (historična) metoda. Uporabljene so tudi: metoda analize dostopne 

literature s področja turističnih storitev ter vplivov gospodarske krize na gospodarstvo in 

turizem; metoda sinteze, za združevanje misli različnih avtorjev, ter metoda kompilacije, za 

povezovanje virov in podatkov v celovito delo. 

V empiričnem delu naloge sta uporabljeni metoda analize vsebine razpoložljivih dokumentov 

in virov s področja spremljanja turističnih prihodov in prenočitev na Obali ter metoda 

polstrukturiranega intervjuja s predstavnico Turistične zveze Slovenije mag. Majo Pak. Za 

lažjo usmeritev pri obravnavi temeljnega problema je sestavljen anketni vprašalnik za turiste, 

ki so bivali na slovenski obali.  
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1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge  

Glavna vsebina obravnavanega problema se kaže v aktualnosti sodobne gospodarske 

spremljevalke – krize – in njeni poglavitni značilnosti, tj. krčenju in zaviranju narodnega 

gospodarstva. Ker živim v turistično dokaj razvitem okolju, vidim dobro priložnost za 

proučevanje finančne krize s turizmom. Prednost predstavlja tudi poznavanje ljudi, povezanih 

z obalnim turizmom. Zavoljo zgoraj omenjenih dejavnikov predpostavljam, da obstajajo 

dobre možnosti za izdelavo kvalitetne zaključne projektne naloge. 

Dejavnik, ki bi morda pomembno vplival na nastajanje zaključne projektne naloge, bi bil 

lahko pomanjkljivo sodelovanje ljudi pri korektnem pridobivanju informacij, ključnih za 

empirični del. 
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2 FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA 

V naslovu zaključne projektne naloge se ekonomska (finančna in gospodarska) kriza na eni 

ter turizem oziroma turistična destinacija na drugi strani. V tem obsežnem poglavju želim 

bralcu izostriti pogled na aktualno ekonomsko dogajanje iz več zornih kotov. Najprej bom 

opisal vzroke in dejavnike nastanka današnjega gospodarskega stanja v svetu ter se nato 

soočil s posledicami in težavami, ki jih seveda čutimo tudi na slovenskih tleh. Z modelom 

poslovnega cikla bom nato dokazal, da je vsaka gospodarska kriza, kakor tudi aktualna, le 

neko prehodno stanje oziroma najbolj negativna faza gospodarskega cikla, ki prej ali slej 

mine. Lahko bi dejal, da gre za neko kronično bolezen ekonomije, od obdobij izboljšanja, pa 

vse do (neizmernega) poslabšanja. Kdaj in kako hitro bo takšno stanje minilo, je žal težko 

napovedati. V največji meri je to odvisno od razsežnosti in posledic krize, kakor tudi 

uspešnosti vzpostavitve mehanizmov reševanja ekonomskih problemov. 

Trenutna gospodarska kriza niti slučajno ni edina. V preteklosti je svet doživljal različne 

gospodarske pretrese in posledice, ki so jih ljudje po koncu še dolga leta čutili. V 

nadaljevanju naloge bom tako opisal tri od številnih in povsem različnih gospodarskih kriz iz 

zadnjih sto let. Morda se boste vprašali, zakaj se lotevam zgodovinskih podatkov in težav, 

katerih izvor sega v začetek preteklega stoletja in so že zdavnaj pozabljena preteklost. 

Odgovor je povsem preprost: bralca želim spodbuditi k razmišljanju o vplivu takratnih kriz na 

turistična potovanja v tistem obdobju. Med drugim se mi zdi povsem na mestu, da izkoristim 

opis gospodarskega stanja nekoč in jih primerjam z današnjimi. 

Ker je v zaključni projektni nalogi obravnavani gospodarski sektor turizem, v zadnjem delu 

tega poglavja predstavljam in na kratko opisujem učinke gospodarske krize na turistično 

industrijo v zadnjih nekaj letih. Ugotavljam, ali se je v svetu število obiskovalcev na letni 

ravni povečalo ali zmanjšalo. Kaj povedo statistični podatki Svetovne turistične organizacije 

(World Tourism Organization – UNWTO) za Evropo in Slovenijo? In seveda bistveno 

vprašanje: Ali se tudi turistična industrija spopada s sodobno krizo? Podrobneje v naslednjih 

poglavjih. 

2.1 Zakaj je nastala trenutna globalna kriza 

Kot je že skoraj v navadi, se večina velikih in pomembnih svetovnih gospodarskih procesov 

začne v ZDA. Njihovi učinki se nato širijo nad večji del zemeljske oble, s čimer se prične 

proces t. i. amerikanizacije.
1
 Finančna kriza ni torej nobena izjema. Še kako drži, da so ZDA 

največje in hkrati tudi najbolj vplivno gospodarstvo na svetu. Največkrat to spoznamo takrat, 

ko pride do gospodarskega zatika v deželi čez lužo. V težavah se znajdejo vse države, ki so 

                                                 

1
 Amerikanizacija je privzemanje ameriškega načina življenja in mišljenja (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika 2002, 12). 



 

5 

odvisne od njenega povpraševanja, ne glede na to, ali gre za izvoznice surovin ali končnih 

izdelkov.  

Korenine današnje finančne in gospodarske krize (v nadaljevanju jo bom omenjal kot 

globalno krizo) segajo v začetke poka balona nepremičninskih trgov, zlasti ameriškega. Cene 

nepremičnin so v zadnjem desetletju strmo narasle najprej v ZDA, kmalu zatem pa tudi 

drugod po svetu. Roubini in Mihm (2010, 37) trdita, da ekonomisti podajajo različne razlage 

o vzrokih nastanka hipotekarnih balonov
2
 in posledic finančnih zlomov: »Nekateri vam bodo 

rekli, da so krize neizogibna posledica vmešavanja države v gospodarstvo; drugi bodo trdili, 

da se zgodijo, ker je država premalo aktivna. Zopet tretji bodo mnenja, da baloni sploh ne 

obstajajo: trgi so namreč popolnoma učinkoviti in če se cene hiš v nekaj letih podvojijo ali 

potrojijo, zatem pa strmoglavijo na začetno vrednost – no ja, potem gre le za odgovor trga na 

nove informacije.« Vendar je večina svetovnih ekonomistov in finančnih analitikov enotnih v 

tem, da se jedro vsega zares skriva v gibanju vrednosti nepremičnin na ameriškem trgu. 

Glavni razlog, da je njihova vrednost od leta 2000 do 2007 tako strmo narasla, tiči v 

enormnem povečanju povpraševanja po nepremičninah, ki ima dva glavna razloga; oba sta 

tesno povezana z bančnimi krediti. Ko je prvič prišlo do poka hipotekarnega balona v obdobju 

med letoma 2006 in 2007 (in so napihnjene cene nepremičnin začele padati), je enaka usoda 

doletela tudi finančni balon. Sčasoma je prišlo do velikih nihanj med višino kredita 

posojilojemalcev in njihovih dohodkov ter znižane tržne vrednosti njihove nepremičnine. To 

je enostavno pomenilo, da niso bili več sposobni redno odplačevati anuitet posojil. Tranše 

novih izvedenih finančnih instrumentov CDO (angl. collateralized debt obligations), 

nasičenih z razpršitvijo drugorazrednih hipotekarnih posojil niso vračale obljubljenega. Med 

ljudmi sta se pojavila strah in nezaupanje, zato so v upanju zmanjšanja tveganja pohiteli s 

prodajo hipotekarnih obveznic (Štiblar 2008, 1–3). 

Ugledni slovenski strokovnjak na področju borze in financ Turkovič (2009, 20) je prepričan, 

da prodajnemu plazu delnic niso botrovale le krize svetovnih bank zaradi zloma cen 

nepremičnin, ampak tudi druga neravnovesja oziroma finančni baloni z japonskimi jeni. 

Dodaja še, da so se z njimi v preteklosti najemali milijardni krediti z nizkimi obrestmi ter so 

se tako plasirali v delnice na ameriških, evropskih ali drugih azijskih borznih trgih. Zaradi 

neprekinjenega padca vrednosti delnic so se strahu pred nadaljnjimi padci pridružile še banke, 

ki so posojale jene. Zahtevale so povečanje pokritij ali prodajo zastavljenih papirjev in v 

mnogih primerih se je dogajalo to drugo. Če so mali borzniki v času borznih viharjev bili 

napeti, je nervoza pri bankah bila še toliko večja. Njihovo panično ravnanje v želji po zaščiti 

svojih terjatev v resnici povzroča še hujše padce cen. 

                                                 

2
 Hipotekarni balon (angl. balloon mortgage) je vrsta hipotekarnega posojila, ki ima načeloma nižjo 

obrestno mero in višjo stopnjo tveganja za posojilojemalca. 
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Klepec (2008, 3) kot prvi razlog navaja obilno ponudbo poceni denarja, ki je povzročila, da so 

banke imele veliko likvidnih sredstev, ki so jih »morale« nekam plasirati in sicer večinoma v 

hipotekarne kredite in iz njih izvedene finančne instrumente. V nadaljevanju pa razkriva zelo 

pomembno dejstvo v zvezi z obrestnimi merami, ki naj bi bile zgodovinsko nizke. Prepričan 

je, da so bile poglavitni vzrok za zgodovinsko nizke anuitete za odplačevanje hipotekarnih 

kreditov. To z drugimi besedami pomeni, da je povprečen človek s povprečnimi dohodki 

lahko servisiral rekordno velik hipotekarni kredit. Ljudje pa večino stanovanj kupujejo ravno 

z denarjem iz hipotekarnih kreditov. 

 

Slika 1: Spreminjanje povprečne vrednosti družinskega stanovanja v ZDA 

Vir: United States Census Bureau b. l. 

Najpomembnejšo vlogo pri nekontrolirano rastočem nepremičninskem trgu so imele seveda 

banke, ki so brez posebnih ovir množično odobravale najetje drugorazrednih hipotekarnih 

kreditov zlasti tistim strankam, ki niso bile kreditno sposobne za nakup lastne nepremičnine 

(slika 1). To je bil drugi in hkrati poglavitni vzrok, ki je svetovno gospodarstvo pripeljal do 

obupnega stanja. 

Značilnosti omenjene krize pomenijo opustošenje narodnega gospodarstva, vse večjo 

brezposelnost in neizogibno revščino. Svetovno priznana ekonomista Samuelson in Nordhaus 

(2002, 434) navajata nekaj temeljnih značilnosti globalne krize, ki se kažejo kot: 

- Močan upad potrošniških nakupov, medtem ko se zaloge avtomobilov in drugih trajnih 

dobrin nepričakovano povečajo. Podjetja se odzovejo s krčenjem proizvodnje, s tem pade 

realni BDP. Kmalu za tem sledi še občuten upad naložb podjetij v tovarne in opremo. 

- Povpraševanje po delu se zmanjša; to se prvotno kaže kot skrajšanje povprečnega 

delovnega tedna, temu sledita odpuščanje in višja brezposelnost. 
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- Zmanjšanje outputa3
 posledično privede do upočasnitve inflacije. Ko se zmanjša 

povpraševanje po surovinah, hitro upadejo tudi njihove cene. 

- Strm padec poslovnih dobičkov. Ko vlagatelji zavohajo poslovni zastoj, se znižajo tudi 

cene delnic. Običajno v gospodarski krizi upadejo tudi obrestne mere, saj se zmanjša 

povpraševanje po kreditih. 

2.1.1 Globalna kriza v Sloveniji 

Slovenija, kot majhen in od sveta povsem odvisen gospodarski trg, se krizi ni mogla pretirano 

upirati. Iz dneva v dan beremo in poslušamo novice ter napovedi za prihodnost slovenskega 

gospodarstva, ki resnici na ljubo ne obetajo nič dobrega. Stanje je alarmantno v vseh 

gospodarskih panogah in kot kaže, bo minilo še ogromno let do popolnega okrevanja, če se 

pred tem ne bo pojavil še bolj črn scenarij. V nadaljevanju predstavljam najbolj aktualne in 

odmevne težave v slovenskem prostoru. 

Začetek krize 

Globalna finančna kriza je močno prizadela finančni in realni sektor tudi v Sloveniji. Že po 

prvem letu od pojava krize so bili vidni začetni padci gospodarstva v naši regiji; gospodarska 

rast se je v letu 2008 prepolovila v primerjavi z letom 2007, bila je 3,5-odstotna. Na svetovnih 

trgih je prišlo do izjemno visokih cen surovin, kot sta nafta in hrana, Slovenija se temu 

globalnemu procesu ni mogla izogniti (Poslovanje gospodarstva 2009, 2). Zaradi negativnih 

napovedi in prihajajočih gospodarskih padcev je bilo večanje brezposelnosti neizbežen 

scenarij. 

Ugašanje vodilnih slovenskih podjetij 

S pojavom krize so začela šepati številna manjša in srednja podjetja, kar je za seboj prineslo 

negativno gospodarsko rast. Kot da ni bilo dovolj, so razmere v slovenskem gospodarskem 

prostoru še dodatno otežili nekateri menedžerski apetiti, ki so z nečednimi posli potopili 

velika slovenska podjetja. Zaradi množičnih prevzemov v času največjega borznega balona in 

nezmožnosti odplačevanja več desetmilijonskih kreditov pri bankah so kolaps doživeli 

Istrabenz, Laško in Merkur, nato še gradbeni velikani SCT, Vegrad, Primorje in drugi, ki so 

dolga leta pomembno prispevali k slovenskemu BDP. Vlada je sicer iskala primerne rešitve za 

omilitev hudih simptomov krize, vendar se na drugi strani ni mogla otresti bančne agonije, ki 

je prekinila kreditne linije in zaradi katere je propadlo veliko srednjih in malih podjetij (Ogrin 

2012). 

                                                 

3
 Output je rezultat pretvorbe inputa v transformacijskem procesu, ki se kaže kot končni proizvod. 
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Zaporedni padci BDP 

Krčenje števila podjetij pomeni povečevanje brezposelnosti in manjšo produkcijo ter manjši 

izvoz blaga, to pa privede to padca BDP. Ta v Sloveniji v obdobju krize doživlja konstantni 

padec. Banka Slovenije za leto 2012 predvideva 1,8-odstotno zmanjšanje BDP, leta 2013 naj 

bi se gospodarstvo skrčilo za še dodatnih 0,7 %, nato naj bi v letu 2014 končno dosegli sicer 

skromno, a vendarle po več letih padca minimalno rast. Inflacija naj bi leta 2012 dosegla 2,9, 

naslednje leto pa 2,3 % (Viršek 2012, 1). 

Slovenci in problem brezposelnosti (mladih) 

Zaradi vseh zgoraj omenjenih posledic se je stopnja brezposelnosti v zelo kratkem času še 

dodatno povečala, gospodarska kriza v državi pa poglobila. Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje (2012, 31) je zabeležil rekordno visoko brezposelnost v obdobju po letu 1994. 

Povprečno število brezposelnih se je v letu 2009 povečalo za dobrih 20.000 v primerjavi z 

letom prej in krepko preseglo številko 80.000. Leta 2010 je bilo zabeleženih že preko 100.500 

brezposelnih in ker se v letu 2011 gospodarska aktivnost ni bistveno povečala, je delo 

izgubilo še dodatnih 10.000 delavcev. Po oceni statističnega urada EU se je v začetku leta 

2012 brezposelnost še večala in pristala na 8,3 %, avgusta je narasla na 9,4 %, v zadnjih dneh 

iztekajočega leta se je povečala še za 0,6 %, v januarju 2013 pa je dosegla raven 10,2 % 

(Eurostat 2013a, 3).  

Skrb vzbujajoč je podatek o brezposelnosti med mladimi. V juniju leta 2012 je bilo na Zavodu 

od 628 razpisanih delovnih mest le devet namenjenih bolonjskim diplomantom. Od leta 2008 

se je število brezposelnih diplomantov drastično povečalo. Aprila je bilo več kot 9.400 

brezposelnih s sedmo ali višjo stopnjo izobrazbe oziroma brez dela 15.000, starih med 25 in 

29 leti (Za bolj izobražene je manj služb 2012). »Državljani, stari od 25 do 29 let, ki ne hodijo 

več v šolo in nimajo redne zaposlitve, članice EU stanejo 153 milijard evrov na leto, kar je 1,2 

bruto domačega proizvoda sedemindvajseterice,« ugotavlja Kosec (2012). 

Slovenci množično bežijo v pokoj 

Naslov kaže na strah ljudi pred morebitnim sprejemom novih reform. V prvih osmih mesecih 

leta 2012 je po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bilo 

vloženih za skoraj 30 % več zahtevkov za starostno upokojitev kot v enakem obdobju v letu 

pred tem. Ljudje se namreč bojijo, da v primeru sprejema novega zakona ne bodo mogli več 

uveljavljati zahtevka po starem. Novi namreč zahteva podaljševanje delovne dobe pred 

upokojitvijo. V letu 2009 je bilo vloženih 11.876 zahtevkov za starostno upokojitev, v 

naslednjem letu 12.333, v letu 2011 je bilo zahtevkov 11.316, samo med januarjem in 

avgustom leta 2012 pa kar 15.092 (Repovž 2012). Če se bo trend nadaljeval, bomo v leto 
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2013 vstopili z rekordnim številom upokojencev na letni ravni. To pomeni, da se bo znesek 

sredstev za pokojnine še izdatno povečal.  

2.2 Razumevanje krize preko modela poslovnega cikla 

Ekonomske krize so povsem normalen ekonomski pojav in so del gospodarskega cikla v neki 

državi oziroma v gospodarskem okolju. Nobeno gospodarstvo namreč nikoli ne raste 

enakomerno, torej poteka v cikličnem zaporedju – v začetku se pojavi obdobje ekspanzije, ki 

traja nekaj let, sledi mu krčenje in s tem padec gospodarske rasti. Ta lahko traja dve zaporedni 

četrtletni obdobji, to pa pripelje do recesije, ki je normalen del ekonomskega (poslovnega) 

cikla. 

Vse ima svoj življenjski cikel in ta je sestavljen iz začetka, poteka in konca. Z vidika 

gospodarstvenika imata vsak proizvod in storitev svojo življenjsko dobo oziroma življenjski 

cikel, to navsezadnje velja tudi za podjetje. Na višji ravni se srečamo s ciklom narodnega 

gospodarstva ali poslovnim ciklom, kot ga običajno imenujejo ekonomisti. Zaznamujejo ga 

vzponi z gospodarsko rastjo in padci, ki vodijo v recesijo, v hujših primerih celo v 

gospodarsko depresijo. Torej klasična definicija poslovnega cikla temelji na opisu številnih 

sprememb agregatne ekonomske aktivnosti v gospodarstvu. 

Ekonomisti aktivnostim na področju ekonomskih učinkov pripisujejo štiri temeljne cilje, ki so 

nastali s pomočjo demokratičnega sporazuma ekonomskih subjektov in interesnih skupin. Ti 

cilji so (Žižmond in Strašek 1998, 198): 

- visoka in stabilna gospodarska rast, 

- majhna brezposelnost, 

- majhna inflacija ter 

- izogibanje primanjkljaju v tekočem računu plačilne bilance in obsežnim nihanjem 

deviznega tečaja. 

Sledijo še drugi (manjši) cilji, kot so enakomeren regionalni razvoj, doseganje ustrezne ravni 

zaščite posameznih gospodarskih sektorjev in skrb za optimalno izrabo domačih resursov. 

Samuelson in Nordhaus (2002, 432) trdita, da gospodarstvo nikoli ne raste v gladkih in 

enakomernih vzorcih ter da utegne uživati več let živahne ekonomske ekspanzije in razcveta 

(kot se je zgodilo v ZDA v devetdesetih letih 20. stoletja), temu pa utegne slediti obdobje 

recesije ali celo finančne krize, redkeje tudi podaljšane gospodarske krize (depresije). Takrat 

narodni output pade, dobički in realni dohodki se zmanjšajo ter stopnja brezposelnosti 

poskoči in mnogo delavcev izgubi službo. 

V splošnem velja, da se cilji narodnega in svetovnega gospodarstva kažejo v obliki doseganja 

čim višje ekonomske rasti in razvoja, ki temeljijo na ravnotežju narodnega outputa. Z 
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gospodarsko rastjo praviloma rastejo tudi potrošnikovi prihodki, ki spodbujajo glavno 

ekonomsko aktivnost subjekta na trgu – trošenje, in posledično se nadaljuje gospodarska rast. 

Ker pa je poslovni cikel le cikel, kar pomeni, da ima svoj začetek in konec, se tudi 

gospodarska rast v neki točki konča.  

Da bi lažje razumeli nenehne spremembe in ponavljajoča se nihanja v gospodarstvu ter ga 

sprejeli za povsem naraven del ekonomske verige, v nadaljevanju predstavljam model 

poslovnega cikla, katerega življenjska doba traja od treh do petih let, v ekstremnih primerih 

tudi deset.  

Treba je opozoriti, da je ta pojav odvisen od dejavnikov, ki jih ne uvrščamo v ekonomski 

sistem. To so, med drugim, vojne, spremembe cen nafte, politične vsebine (volitve), 

tehnološki in znanstveni napredek, migracije, odkritja novih ozemelj in njenih naravnih virov. 

Značilnost poslovnega cikla je nihanje celotnega narodnega outputa, zaposlenosti in dohodka. 

V neprekinjenem in ponavljajočem krogu se izmenjujejo gospodarski razcveti (ekspanzije) in 

krčenja (kontrakcije). Pojavlja se večinoma v celotnem gospodarskem sektorju na državni ali 

svetovni ravni. 

Poslovni cikel zajema štiri faze (vrh, recesija, dolina in razcvet), ki si navadno sledijo v 

logičnem zaporedju in trajajo različno dolgo (slika 2). 

 

Slika 2: Model poslovnega cikla  

Vir: Samuelson in Nordhaus 2002, 434. 

V fazi kontrakcije (krčenje – dolina) prihaja do neprekinjenega gospodarskega nazadovanja 

oziroma recesije, ki običajno traja nekaj mesecev. Indikator recesije je negativna gospodarska 

rast, merjena z zmanjševanjem celotnega BDP v državi dve četrtletji zapored. Torej, če je rast 

BDP v četrtletju v primerjavi s prejšnjim negativna dvakrat zapored, potem je ekonomija v 
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recesiji (Recesija 2011). Znaki recesije so vidni v stopnji nezaposlenosti, zmanjšani 

proizvodnji, krčenju prihodkov. 

Najbolj priljubljena je seveda faza, ko se gospodarstvo po padcu ponovno pobira. To se odvija 

v ekspanziji (razcvet – vrh). Ekonomija je v tej točki v porastu, vsi ekonomski pokazatelji, kot 

so nakupi nepremičnin, prodaja dobrin in storitev, se nedvomno izboljšujejo. Stanje na trgu 

kapitala se prav tako začne izboljševati, zaradi vse večjega povpraševanja po dobrinah se 

brezposelnost zmanjšuje, osebni dohodki se povečajo. Trajanje te faze je lahko različno dolgo, 

jasno pa je, da se enkrat konča. Gospodarstvo ponovno začne upadati in s tem se začne nov 

poslovni cikel (Expansion 2012). 

Ker se v zaključni projektni nalogi oziram na gospodarsko krizo, bom v nadaljevanju 

predstavil praktičen primer ene izmed faz poslovnega cikla, in sicer recesije. Predpostavimo, 

da neko gospodarstvo proizvede preveč dobrin. To pomeni, da se zaloge povečajo, 

povpraševanje pa upade. Za sabo to pripelje manjši obseg prodaje, manjše zaslužke in padec 

delnic, kot končni rezultat se tudi dobiček in kupna moč nekega gospodarstva in 

posameznikov zmanjšata. Poslabšane razmere povzročijo, da se družbe na trgu obnašajo 

racionalno. Zaradi vse manj naročil se zapirajo proizvodnje, zato delodajalci ne zaposlujejo 

več novih delavcev. Še več, začnejo se množična odpuščanja. Vse to zaradi zniževanja 

stroškov in izogibanju najhujšim posledicam. Ker želijo družbe še dalje zniževati operativne 

stroške, začnejo kupovati manj kvalitetne surovine in material za proizvodnjo, obenem pa 

prenehajo z nakupovanjem nove opreme in strojev. Kvaliteta izdelkov in storitev se zato 

zmanjša. Kot da ni dovolj, zmanjšujejo se denarni vložki tudi v marketingu in v oglaševanje. 

Takšnim ukrepom pravimo cost cutting oziroma rezanje stroškov. 

Po vseh opisanih ukrepih v praksi najprej začnejo zamujati plače. Podjetja imajo likvidnostne 

težave, zato se obveznosti do izplačevanja računov in drugih terjatev zavlečejo. To vodi v 

poslabšanje stanja kreditne sposobnosti in če se podjetja ne uspejo otresti številnih dolgov, so 

prisiljena v reorganizacijo, v najslabšem primeru pa v likvidacijo. Slabo stanje podjetja se 

manifestira tudi v padanju vrednosti delnic, ki tako niso zanimive na trgu kapitala. Podjetje 

postane neatraktivno in ekonomsko neučinkovito, zato se delničarji v iskanju bolj donosnih 

naložb odločajo za odprodajo lastniških deležev podjetju.  

2.3 Največje gospodarske krize 20. stoletja 

Kot sem zapisal v začetku tega poglavja, so gospodarske krize dokaj star in v ekonomiji znan 

pojav. Dash (1998) trdi, da naj bi se prva uradna začela s t. i. tulipomanio leta 1637 na 

Nizozemskem, ko je prišlo do poka balona na trgu tulipanov zaradi visokih cen in 

špekulativnih poslov.  
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V 20. stoletju je svet zabeležil okoli 15 velikih finančnih kriz. Ker namen naloge ni 

obravnavanje ekonomskih razmer v zgodovini, bom predstavil le tri največje in najobsežnejše.  

2.3.1 Velika depresija (1929–1932) 

Leta 1929, natančneje 29. oktobra, se je na Wall Streetu zgodil prelomni trenutek, ki je 

gospodarski svet zavil v ekonomsko sivino. Newyorška borza (New York Stock Exchange) je 

doživela zlom in začelo so je dolgo obdobje negativnih premikov nacionalnih gospodarstev 

(Bierman 2008). 

Ameriški investitorji so po koncu prve svetovne vojne začeli močno vlagati v delnice in te so 

dosegale vrtoglave cene. Prišlo je do kolapsa trga delnic, kar je pripeljalo do borznega zloma. 

Ta je hitro načel gospodarstvo zahodnega sveta, masovno trošenje se je prenehalo in padlo na 

minimalno raven, v podjetjih se je proizvodnja močno skrčila, ponekod kar za polovico, 

ukinjati so se začeli ugodni krediti. V ZDA je delo izgubilo okoli 15 milijonov ljudi oziroma 

približno 30 % delovne sile. To je bil le začetek krize, ki je trajal vse do poznih tridesetih let 

20. stoletja.  

Od začetka velike depresije so v letih 1929–1932 vrednosti delnic strmo padale, dokler niso 

dosegle skromnih 20 % prvotne vrednosti iz leta 1929. V tem obdobju je tudi kar 11.000 od 

okoli 25.000 bank propadlo. V Evropi sta kot najbolj zadolženi gospodarstvi nastradali 

Nemčija, v kateri se je brezposelnost močno zvišala in je v začetku leta 1932 dosegla 

rekordnih šest milijonov delavcev oziroma četrtino celotne delovne sile, ter Velika Britanija, 

ki je bila sicer nekoliko manj oškodovana, vendar je bil padec v industrijskem sektorju in 

izvozu hud in je trajal vse do druge svetovne vojne.  

BDP je v ZDA od začetka ekonomske krize pa vse do leta 1937 konstantno padal in se 

zmanjšal za dobro tretjino glede na njegovo vrednost v letu 1929 (slika 3). 
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Slika 3: Stopnja brezposelnosti v ZDA med veliko depresijo 

Vir: Lovett b. l.; The great depression statistics b. l. 

Kljub vsem ekonomskim težavam je depresija med drugim pustila pomembne sledi na 

politični ravni. V državah, kot sta Nemčija in Japonska, je depresija povzročila dvig vojaške 

moči. Vladi omenjenih držav sta sprejeli regresivno obliko zunanje politike, ki je pomembno 

prispevala k nastanku druge svetovne vojne.  

Leta 1933 je Franklin D. Roosevelt zmagal na volitvah in kot 32. predsednik ZDA nasledil 

vse bolj nepriljubljenega Herberta C. Hooverja, ki si je z vodenjem gospodarske politike 

pridobival vse manjše zaupanje in čedalje večje število nasprotujočih privržencev. K bolj ali 

manj pričakovani zmagi Roosevelta je najbolj pripomogel izhodni načrt iz krize, imenovan 

New Deal, ki je bil bogat s številnimi spremembami v strukturi ameriškega gospodarstva, s 

katerimi bi ameriška vlada pomagala k hitrejšemu okrevanju prizadetega gospodarstva. 

Ukrepi so se sčasoma delno izkazali za učinkovite, saj se je stopnja brezposelnosti nekoliko 

zmanjšala, posledično pa je državna produkcija začela naraščati. Prelomnica se je zgodila leta 

1939. Svet se je začel pripravljati na izbruh druge svetovne vojne, ameriške tovarne so bile 

poplavljene z naročili orožja in streliva za izvoz. In ravno v tej točki so ZDA začele doživljati 

nov gospodarski razcvet. Dve leti kasneje, ko se je napovedana druga svetovna vojna tudi 

uradno začela, je bilo dolgega obdobja gospodarskih pretresov konec, depresije ni bilo več 

(Nelson b. l.). 

Vzroki borznega zloma leta 1929 

Obstaja nekaj različnih tez o nastanku zloma borze in posledično o rojstvu najhujše 

ekonomske depresije doslej. Na mikroekonomski ravni je najprej obveljalo prepričanje, da naj 
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bi med poglavitnimi vzroki za nastanek velike depresije
4
 bili izjemno ugodni bančni krediti, 

ki so dopuščali množično zadolževanje in kupovanje delnic. Vendar so krediti bili še dalje 

zelo ugodni, kar je pomenilo, da do borznega kolapsa v večini primerov ni prišlo, zato je ta 

hipoteza kasneje bila bolj ali manj ovržena. Štor (2002, 11) razlaga, da naj bi ekonomisti kot 

enega pomembnejših vzrokov navajali razpoloženje ljudi. Ti naj bi v tistem obdobju namreč 

verjeli, da lahko tudi čisto navadni ljudje postanejo bogataši, optimizem in vera pa sta jih 

gnala v špekuliranje z vrednostnimi papirji. Kot pomemben vzrok se pojavljajo tudi visoki 

prihranki gospodinjstev, ki so jih ljudje v želji po dobrem donosu raje vlagali v vrednostne 

papirje.  

Po drugi strani so pomembno vlogo pri vsem imeli makroekonomski dejavniki. Okoli 5 % 

ljudi je bilo namreč izjemno bogatih, saj je razpolagalo z več kot 30 % celotnega premoženja. 

Ker so dohodki bili nepravilno razporejeni, je prag revščine takrat zelo visoko »kotiral«. 

Bogataši so svoje (pre)visoke dohodke uporabili za trošenje predvsem na luksuznih dobrinah, 

velik del sredstev so namenili za drage investicije. Na makroekonomskem nivoju se je to 

odražalo v obliki znižane potrošnje osnovnih dobrin. Kmalu se je nepravilna distribucija 

dohodkov preselila v druge gospodarske sektorje, kar se je pokazalo kot neravnovesje med 

ameriškim kmetijstvom in industrijo oziroma nepravilno razporeditvijo dohodkov med ZDA 

in ostalim svetom. 

Ker je ameriško gospodarstvo bilo najmočnejše in najvplivnejše, je brez zadržkov posojalo 

denar evropskim državam, ki so ga večino uporabile za uvoz ameriškega blaga in storitev. 

Visokih zadolžitev niso bile zmožne povrniti, zato je v ZDA pritekalo veliko zlata. To je 

pomenilo hud udarec valutnemu sistemu, zlasti na evropskem območju. Saga se je nato 

nadaljevala in prizadela takratni, sicer po naravi nestabilen ameriški bančni sistem, ki je bil 

izjemno občutljiv na kreditne vplive posojilojemalcev. Če je bila banka nesolventna, so bile 

druge banke, ki so imele v njej vložena denarna sredstva, »blokirane« in niso mogle do 

svojega denarja. Ljudje, ki so varčevali denar v kateri izmed bank, ki je bila povezana z 

nesolventno, tako niso mogli priti do svojih sredstev. 

2.3.2 Naftna kriza (1973–1975) 

Prvo polovico obdobja sedemdesetih let je zaznamoval nov finančni kolaps. Po daljšem 

gospodarskem vzponu, ki je trajal tri desetletja (od druge svetovne vojne), je za kapitalistične 

velesile tokrat bila usodna naftna kriza. Vzrok njenega nastanka se pravzaprav skriva v 

zgodovini arabske regije ter konfliktu med arabskimi državami in Izraelom.  

                                                 

4
 Depresija (ekonomska) pomeni ekstremno dolgotrajno recesijo. Značilnosti ekonomske depresije so 

neučinkoviti pri ekonomski produktivnosti, izjemno visoka stopnja nezaposlenosti, številni bankroti, 
deflacija, restriktivno posojanje denarja, bistveno manjša trgovska aktivnost (Ekonomska depresija 

2011). 
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Kmalu po drugi svetovni vojni, leta 1947, je bilo okoli 56 % države Izrael zgrajene na 

ozemlju Palestine, v kateri so v večini domovali Judje, 42 % je bilo Arabcev. Kasneje se je 

izkazalo, da jim skupno domovanje ni bilo najbolj usojeno. Pogosto je prihajalo do konfliktov 

in leta 1971 je takratni predsednik Egipta izrazil možnost sklenitve mirovnega sporazuma z 

Izraelom v zvezi z vrnitvijo zasedenih ozemelj Egiptu. Ker pa v tej smeri ni bilo storjenega 

nobenega koraka, ki bi nakazoval na sklenitev sporazuma med državama, se je Egipt odločil 

napasti Izrael v primeru, da ga ne bodo niti ZDA uspele prisiliti k spoštovanju resolucije 

Organizacije združenih narodov (ki je zahtevala umik Izraela z ozemelj, ki jih je zasedel v 

vojni leta 1967). Napovedi so se hitro uresničile, šestega oktobra 1973 je Egipt skupaj s Sirijo 

napadel Izrael. Vključil se je tudi Irak, ki je imel najaktivnejše boje na Golanski planoti; 

Savdska Arabija, Libija in Kuvajt so Egiptu in Siriji zagotavljale pomembno finančno 

podporo. 

Ker je Izraelu v vojni grozil poraz, so ZDA 14. oktobra vzpostavile z državo zračni most za 

dostavo vojaške pomoči. Arabske države so na ameriško potezo izrazito hitro reagirale in 16. 

oktobra 1973 nemudoma sklicale zasedanje arabskih naftnih ministrov v okviru OAPEC-a. 

Istega dne je OPEC
5
 sprejel enostransko odločitev in povišal postavljeno ceno s 3,011 na 

5,119 dolarja za sod surove nafte. Podražitev, ki je znašala okrog 70 %, je naftne družbe 

postavila pred dejstvo: ali sprejmejo nove cene ali pa poiščejo nove vire naftne oskrbe. Naftne 

družbe so bile povsem nepripravljene na povišanje cen, naftnih zalog niso imele, ker so si jih 

zagotavljale v okviru koncesijskih dogovorov, v tistem obdobju pa tudi ni bilo pomembnejših 

nadomestnih alternativnih virov za nafto (Leskovič Vendramin 2004, 43). 

Le nekaj dni po začetku prve naftne vojne so se države članice OAPEC-a odločile sprejeti 

spremembe glede zmanjševanja pridobivanja in izvoza nafte. Ta ukrep je zahteval, da zgoraj 

omenjene države pričnejo z vsaj 5-odstotnim zmanjševanjem proizvodnje nafte mesečno 

glede na dejanske kazalce septembra istega leta. »Rezanje« proizvodnje nafte naj bi trajalo do 

trenutka, ko naj bi mednarodna skupnost dosegla umik Izraela z zasedenih arabskih ozemelj. 

A državam članicam OAPEC-a očitno ni bilo dovolj. Na enem izmed naslednjih sestankov v 

Kuvajtu se sprejele še ostrejši ukrep: zmanjševanje proizvodnje nafte za kar 25 % glede na 

začetno raven. Glavno besedo pri odločitvi je imela Savdska Arabija, po produkciji nafte 

vodilna država na Bližnjem vzhodu (slika 4). Izrael je tako izgubljal vsestransko podporo, saj 

je tudi Evropa zaradi vse večje odvisnosti dovoza nafte iz bližnjevzhodnih držav zavrnila 

pomoč v vojni. 

                                                 

5
 OPEC je medvladna organizacija (držav izvoznic nafte), ki je nastala na štiridnevnem kongresu v 

Bagdadu leta 1960. Prvotne države članice so bile Irak, Kuvajt, Savdska Arabija, Venezuela in Iran, 
kasneje se je organizaciji pridružilo še devet držav. Glavni cilj OPEC-a je usklajevanje in poenotenje 

naftnih politik držav članic, s katerimi bi dosegli stabilne cene proizvajalcev, redne dobave nafte in 
primerno donosnost kapitala (OPEC 2012). 
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Slika 4: Produkcija nafte v državah Bližnjega vzhoda v primerjavi s svetom 

Vir: GraPL 2007. 

Strasti so se čedalje bolj zaostrovale. Trinajst dni po začetku vojne, torej 19. oktobra, se je s 

strani arabskih držav proizvajalk začel popoln embargo6
 nafte. Prva žrtev so bile ZDA skupaj 

z Nizozemsko, medtem ko so Portugalska, Rodezija in Južnoafriška republika kmalu doživele 

enako usodo zaradi podpore Izraelu. 

Konec oktobra je bilo jomkipurske vojne konec, ne pa tudi ciljev arabskih držav. Te so 

namreč poleg zmanjševanja proizvodnje in embarga dosegle še en način gospodarskega 

pritiska v obliki poviševanja cen nafte (Leskovič Vendramin 2004, 44–47).  

Posledice embarga in konec prve naftne krize 

Posledice embarga so bile takojšnje. Za uvod je bil OPEC prisiljen povišati plačila članic 

izvoznic nafte, ob tem pa so cene za sodček nafte v ZDA poskočile s treh na 12 ameriških 

dolarjev. 

Svetovno gospodarstvo je občutilo številne spremembe, med katerimi so bile najbolj zveneče 

naslednje (Action Forex b. l.): 

- Na račun padca vrednosti delnic je newyorška borza (New York Stock Exchange) v samo 

šestih tednih izgubila kar 97 bilijonov ameriških dolarjev. 

- Ameriški uvoz nafte iz arabskih držav se je zmanjšal za 1,2 milijona sodov na dan, 

dnevna poraba se je zmanjšala za 7 %. ZDA so leta 1974 utrpele najhujši primanjkljaj 

                                                 

6
 Embargo pomeni prepoved ali omejitev trgovine s kako državo (Slovar slovenskega knjižnega jezika 

2002, 197). 
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goriva po drugi svetovni vojni. Vse pogosteje so se zapirali uradi in šole kot tudi 

proizvodnje, kar je privedlo do povečanja brezposelnosti. S temi ukrepi je vlada želela 

privarčevati pri kurilnem olju.  

- Japonska je bila ena redkih držav, ki se je odlično odrezala pri odpravljanju posledic 

svetovne naftne krize. Dosegla je pravo avtomobilsko revolucijo v tej panogi, saj je stare 

avtomobile nadomestila z energetsko učinkovitimi in varčnimi. Arabske države niso 

popustile. 

- Inflacija je dosegla 10-odstotno letno rast, brezposelnost se je leta 1974 povzpela 

rekordno visoko. 

Embargo je države po svetu prisilil k iskanju alternativnih virov energije, kot so veter, 

geotermalna energija in sončna energija. Ameriška vlada se je na novo dobo drage energije 

odzvala z uveljavitvijo nove energetske politike. Leta 1975 so se pretresi v obliki postavljanja 

visokih cen nafte nekoliko ustalili in krize je bilo navidezno konec (BookRags b. l.). V 

naslednjih letih sta se pojavili še dve naftni krizi, ki pa nista predmet obravnave zaključne 

projektne naloge.  

2.3.3 Azijska finančna kriza (1997–1998) 

Že leta 1993 so zahodne investicijske banke preplavile Hongkong z namenom sklepanja 

milijardnih poslov s Kitajsko. Kapitalizacija na delniškem trgu je znašala ogromnih 350 % 

bruto domačega proizvoda. Analize Mednarodnega denarnega sklada so kot vzrok nastale 

krize kazale predvsem na nepravilno obnašanje domačih tržišč, katerih vpliv ni bil povezan z 

državami, ki so vodile relativno restriktivno denarno politiko s sorazmernimi nizkimi 

obrestnimi merami. Med temi so bile najbolj vplivne ZDA in druge zahodne industrializirane 

države. To je bil šele začetek črnega scenarija, ki se je nekaj let pozneje spremenil v pravo 

nočno moro za do tedaj svetovno industrijsko velesilo Azijo. Financial Times je 12. januarja 

1998 ocenil, da je bilo 25. junija 1997 azijskega gospodarskega čudeža konec. Takrat je 

novoizvoljeni tajski finančni minister razkril skrb vzbujajoče stanje njihovih deviznih rezerv 

kakor tudi finančnega sistema v celoti. Primanjkljaj v domači finančni ureditvi je strmo 

naraščal. Posojila v višini osem milijard USD, namenjena bankam s strani Razvojnega sklada 

za finančne ustanove (institucija centralne banke), so poniknila. Vlada je s fiskalnimi presežki 

ta denar kopičila dolgih sedem let, vendar se povod za začetek krize skriva v razvrednotenju 

tajske valute (Borak 1998, 16–17). 

Azijska finančna kriza se je uradno začela najprej z 20-odstotno devalvacijo tajskega bahta, ki 

se je nato sprevrgla v popoln kolaps te valute. Tajska vlada je bila zaradi pomanjkanja deviz 

za podporo njenega fiksnega deviznega tečaja prisiljena opustiti vezavo bahta na vrednost 

ameriškega dolarja, kar se je ugodilo 2. julija 1997. Pomembno vlogo pri tem so imeli 

špekulativni napadi, ki so se pojavili dva meseca pred tem; ti namreč negativno vplivajo na 
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gibanje in beg kapitala iz držav oziroma kapitalskih trgov. V enakem obdobju je prišlo še do 

stečaja takratne finančne tajske družbe Finance One. Valutna kriza se je nato nadaljevala s 

propadom hongkonške borze novembra in je pustila katastrofalne posledice ne le na azijskih 

delniških trgih, pač pa tudi v državah Latinske Amerike, zlasti v Braziliji, Argentini in Mehiki 

(Garay 2003). 

Kriza je imela vse večje razsežnosti. Sprva regionalna kriza (bila je omejena zgolj na del 

Azije) je kmalu postala tudi svetovna. Ob njenem izbruhu so se v največji nevarnosti znašle 

japonske banke kot tudi tiste iz Evropske unije, nižje stopnje gospodarske rasti so bile 

napovedane celo v državah OECD. Za nameček se je pojavil še strah pred deflacijo, zato je 

bilo treba v čim krajšem času ustaviti razvoj krize in začeti odpravljati posledice (Borak 1998, 

17). Mednarodni denarni sklad (International Monetary Fund – IMF) je kot prvi – v 

sodelovanju s Svetovno in Azijsko razvojno banko – Tajski namenil od 17 od 35 milijard 

ameriških dolarjev posojil pod pogojem, da vlada kot posojilojemalec izpolni nekatere 

zahteve. Te so bile povezane s povišanjem davkov, zmanjšanjem državne potrošnje, 

privatizacijo državnih podjetij in zapiranjem plačilno nesposobnih institucij. Tajska je 

omenjene zahteve sicer sprejela, a se je kmalu izkazalo, da se IMF-u in ostalim 

posojilodajalcem niti sanjalo ni, kako globoka je finančna kriza v resnici. Za začetek je tajska 

vlada prisilno zaprla 56 institucij, vendar je zaradi tega ukrepa na ulici ostalo dobrih 16.000 

delavcev, kar je le še poglobilo recesijo. Pomoč po besedah IMF-a ni bila tako učinkovita, ker 

naj bi vlada – zaradi velikih težav pri oblikovanju uravnoteženih državnih rezerv in 

kratkoročnih dolgov – zavlačevala pri sprejetju programa reševanja krize. Vlada je bila preveč 

omejena z dvomi glede finančne pomoči (Ziherl 2002, 3). 

V začetku leta 1998 so se začeli kazati prvi spodbudni obrisi na finančnih trgih Južne Koreje 

in Tajske, nekoliko kasneje tudi v Indoneziji; devizni tečaji so se začeli stabilizirati, kmalu 

zatem je nivo obrestnih mer padel pod nivo tistega med krizo. Ekonomske aktivnosti so 

postopoma oživele v vseh prizadetih državah vzhodnega dela Azije in v letu 1999 dosegle 

zelo hitro gospodarsko rast, predvsem na račun naraščajoče zasebne potrošnje in izvoza. 

Države, ki so okusile grenkobo finančne krize, so sprejele nekatere strukturne reforme, kar je 

povzročilo preživetje le najbolj stabilnih finančnih institucij, nadzor nad njimi pa se je 

dodatno poostril. S sprejetjem nove zakonodaje so države dosegle večjo neodvisnost centralne 

banke, bolj konkurenčno politiko in bolj stroge ukrepe proti korupciji (Bebar 2004, 22–25). 

Dva pomembna nauka azijske krize 

Ohno izpostavlja dogajanja na makroekonomsko-finančni ravni. Trdi namreč, da so veliko 

vlogo odigrali kratkoročni komercialni krediti, ki so v tistem obdobju bili prevladujoča oblika 

finančnih pritokov. Ti so povzročili nerazvitost azijskih trgov vrednostnih papirjev. Seveda ne 
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pozablja na špekulativne napade, ki v trenutku ohromijo denarne valute in povzročijo 

nezmožnost vračanja kratkoročnih bančnih posojil. Sčasoma so podjetja vzhodne Azije tudi 

zaradi tega postala močno odvisna od neposrednega financiranja (tj. bančnih posojil), krčenje 

domačega povpraševanja in slabe odločitve vlade pa so še poglobili recesijo. Nauk zgodbe se 

naslanja na postopno odpravljanje posledic finančnega sektorja v sinergiji s finančno 

liberalizacijo in na odklonitev liberalizacije kapitalskih računov, ki po svoji naravi povzročajo 

prezadolženost. Kot preventivo pred krizo Ohno (b. l.) priporoča ureditev v smeri stabilnosti 

bančnega sistema in trga vrednostnih papirjev, vendar obenem opozarja na pomembno 

komponento – čas. 

»Površinsko se je ta kriza res začela na finančni in makroekonomski ravni, toda jedro 

problema se je pojavilo globlje navzdol, v neprimerni gospodarski strukturi« (Ohno b. l.). 

Strukturna šibkost gospodarstva se torej kaže kot: 

- pomanjkanje ustreznega nadzora bank, 

- politična zaostalost in pomanjkanje demokracije, 

- nezdrav odnos med vlado in finančnimi institucijami, 

- težka odvisnost od izvoza (predvsem na ameriško tržišče) ter 

- težave pri produktivnosti in konkurenčnosti v realnem sektorju. 

Nauk: reforme po koncu krize za prenovo družbe morajo biti dobro uravnotežene. Vsaka kriza 

je svarilo pred šibkostmi znotraj sistema vsake države, ki se jih da v celoti ali delno odpraviti 

le s prestrukturiranjem in sprejetjem primernih reform.  

2.4 Globalna kriza v turistični industriji 

Po podatkih IMF-a je trenutna kriza najhujša v zadnjih 75 letih. Njen vpliv je turistično 

industrijo načel z nekaj zamude, vendar pa je nekatere pomembne ekonomske zakonitosti in 

modele, ki veljajo v tej panogi, postavila pod velik pritisk. Na splošno upada povpraševanje 

po potovanjih v kategoriji prostega časa kakor tudi v poslovne namene. Do leta 2007 je 

svetovna turistična industrija kazala stabilno rast. Svetovna turistična organizacija, ki je še v 

letu 2007 zabeležila okrog 900 milijonov prihodov turistov (od tega 53 % v Evropi), je na 

podlagi pozitivnih sprememb v preteklih letih na turističnem tržišču do leta 2020 napovedala 

rast 4,1 %, vendar je trenutno dogajanje ne obeta.  

V zadnjih 15 letih je turistična industrija zaradi zunanjih vplivov od časa do časa utrpela 

različne padce, vendar si je vselej hitro opomogla. Zaradi uspešnosti turizma nasploh, ki je 

izključno odvisno od finančne sposobnosti ljudi, lahko trdimo, da je sodobna globalna kriza 

tudi v tej gospodarski panogi močnejša kot kdaj prej. Svetovna turistična organizacija je 

zavoljo tega dejavnika napovedala 2-odstotni padec turistov, vendar se je kmalu izkazalo, da 

je napoved bila precej optimistična.  
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Skratka, glavni razlogi za zmanjšanje povpraševanja v vseh segmentih so: nezmožnost 

zaposlitve, nižja kupna moč potencialnih potrošnikov in ukrepi varčevanja podjetij v poslovne 

namene. 

2.4.1 Posredniki in turistični operaterji 

Od začetka krize je bilo stanje v obdobju mirovanja aktivnosti potovalnih agencij zelo napeto. 

Na strani povpraševanja se je število strank konstantno zmanjševalo, krčilo se je število 

turističnih posrednikov (agencij). V prvem četrtletju leta 2009 je povprečni skupni padec 

prihodkov znašal 10 % v primerjavi z enakim obdobjem v preteklem letu. Pozitivno rast krize 

občutijo agencije last minute, saj veliko turistov načrtovanih potovanj ne potrdi s klasično 

rezervacijo, pač pa se vse pogosteje odločajo za izbiro v zadnjem hipu, kar odpira priložnosti 

za rast omenjenih agencij. 

S krizo so se srečali tudi vodilni evropski turistični operaterji, ki so zabeležili visoke padce v 

številu nočitev. Velja pa omeniti, da so organizatorji potovanj, ki delujejo na nišnih trgih in 

ponujajo posebne proizvode, uspešnejši ravno v času krize; deloma zato, ker so njihova ciljna 

skupina kupci z visokimi dohodki in višjim proračunom, namenjenim za potovanja. Pričakuje 

se pozitiven trend na področju križarjenj. 

2.4.2 Nastanitve 

Povpraševanje po luksuznih namestitvah je močno upadlo, saj je kriza povzročila izgubo 

velikega dela tega tržišča. Občuten padec povprečnih cen in prihodkov na sobo zaradi 

globalnega nižanja cen hotelskih storitev otežuje ohranjanje najvišjih standardov in doseganje 

polnih zasedenosti kapacitet. Čeprav bi okrevanje bilo možno na dolgi rok, bo kriza privedla 

do tržnega prilagajanja med podjetji z neugodno stroškovno strategijo. 

2.4.3 Destinacija 

Gledano z evropskega območja (kot turistično najbolj privlačne destinacije) se potovanja na 

tujih kontinentih postopoma krčijo, to velja zlasti za Afriko in Latinsko Ameriko. Enako velja 

tudi za klasični izbiri, to sta Maroko in Turčija. Med krizo se predvidena rast še naprej obeta 

za skandinavske in nekatere sredozemske države ter manjši del Vzhodne Evrope (Little 2009, 

1–3). 

Analize svetovalnega podjetja Arthur D. Little kažejo, da podjetja krojijo lastno usodo še 

posebno med svetovno gospodarsko krizo. Zato se priporoča aktivno izvajanje opredeljenih 

poti za izhod iz krize oziroma uspešno delovanje med recesijo. Predlagani ključni ukrepi se 

torej nanašajo na pozicioniranje in diferenciacijo proizvodov oziroma storitev, primerne 
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strategije oblikovanja cen, inovacije in medsebojno sodelovanje, ki je pomemben faktor 

razširitve strateških ciljev. 

2.4.4 Gibanje turističnih prihodov v svetu  

Slika 5 (str. 21) prikazuje turistične prihode na svetovni ravni (Evropa, Azija, Avstralija in 

Oceanija, Severna in Latinska Amerika ter Afrika). Zaradi omejenosti obravnavanega 

problema v empiričnem delu naloge, se pri podatkih o svetovnem gibanju turistov 

osredotočam na regijo Evropo in znotraj nje Slovenijo. Iz statističnih podatkov je mogoče 

razbrati močan vpliv Evrope kot turistično destinacijo na svetovno gibanje turistov. Vendar je 

tako evropski kot tudi svetovni turistični sektor podlegel učinkom globalne krize. 

Raziskave Svetovne turistične organizacije (UNWTO 2010, 3–7) v zadnjih letih nakazujejo 

pomembne spremembe v panogi svetovnega turizma, ki so nastale predvsem zaradi globalne 

finančne krize. Ta je skupaj z negotovostjo okrog pandemske gripe A (H1N1) v letu 2009 

turistični sektor postavila pred največjo preizkušnjo v njenem obstoju. Mednarodni turistični 

prihodi so v tem letu znašali okrog 882 milijonov, kar je v svetovnem merilu rekordni, skoraj 

4-odstotni padec glede na preteklo leto. Rast se je vrnila v zadnjem četrtletju leta po kar 14 

zaporednih mesecih gospodarskega nazadovanja v panogi. Z izjemo Afrike, ki se je s 3-

odstotno letno rastjo čudežno izognila negativnemu globalnemu trendu, so ostale regije 

občutile hude posledice najbolj negativnega leta doslej. Evropa je tako zabeležila upad 

turističnih prihodov za 6 %, Bližnji vzhod 5 % ter ravno tako Severna in Latinska Amerika. 

Največji preobrat se je zgodil v azijski in pacifiški regiji; v prvi polovici leta sta zabeležili 7-

odstotno rast, leto pa sta zaključili z 2 % »minusa«. 

 

Slika 5: Prihodi turistov na svetovni ravni, v Evropi in Sloveniji 

Vir: UNWTO 2010, 4; UNWTO 2012, 4. 

Evropa, ki že standardno velja za turistično najbolj zrelo regijo z okoli polovico svetovnih 

letnih prihodov in ravno takšnim izidom iz naslova turističnih prihodkov, jo je v boju z 
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recesijo tokrat najhuje izkupila. Tako je v letu 2009 zabeležila močne negativne padce v 

skoraj vseh državah. Največjo izgubo so občutili: Ciper (11-odstotni padec), Španija (9-

odstotni), Francija in Grčija (6-odstotni), Švica (4-odstotni), Avstrija in Nemčija (3-odstotni). 

Tudi Slovenija se je s 6-odstotnim padcem, tako kot Grčija in Francija, slabo odrezala. 

Zadnje raziskave Svetovne turistične organizacije (UNWTO 2012, 3–9) nakazujejo pozitivne 

premike. Od leta 2009 pa vse do danes se svetovni turizem pobira po zaostanku med letoma 

2008 in 2009, ki so ga zaznamovale gospodarske turbulence, velike politične spremembe na 

Bližnjem vzhodu in v Severi Afriki ter naravne nesreče na Japonskem. Leta 2011 je Evropa 

presegla pričakovanja s skoraj 28 milijoni turističnih prihodov od skupno 44 milijonov v 

svetovnem merilu. V enakem obdobju je s 333 milijardami evrov dosegla tudi največji delež 

mednarodnih turističnih prihodkov (45 %), kar je 5-odstotno realno povečanje v primerjavi z 

letom 2010. 
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3 TURIZEM 

Naslov zaključne projektne naloge sestoji iz besedne zveze »obalni turizem«, ki daje jasno 

vedeti, da bo v nalogi obravnavana ta terciarna gospodarska panoga v izbrani turistični 

destinaciji. V nadaljevanju so najprej opredeljeni osnovni pojmi s področja turizma, ki so 

vključeni v raziskovalnem delu naloge (peto poglavje), sledi obravnava destinacije (Obala).  

Turizem je danes eden od najhitreje rastočih sektorjev svetovnega gospodarstva in vsak ima o 

njem svojo predstavo. Nekateri imajo pozitivna mnenja in doživetja, drugi, ki se jim 

potovanja ali izleti niso najbolje vtisnili v spomin, ga najverjetneje doživljajo z bolj 

negativnimi občutki. Obe plati doživljanja turizma sta pravilni, saj gre za dokaj zapleten 

družbeni pojav, ki deluje po svojih zakonitostih.  

3.1 Opredelitev pojma turizem  

Ob besedi turizem se nam v mislih pogosto pojavi predstava o potovanju z namenom oddiha, 

sprostitve, spoznavanja novih kultur, krajev ipd. Vendar med strokovnjaki (še) ni enotne 

definicije turizma. Obstaja namreč veliko različnih teorij, ki naj bi opredeljevale značilnosti in 

vlogo turizma v družbi. Planina (1997, 13) razlaga, da je turizem relativno nov in sestavljen 

družbeni in ekonomski pojav ter gospodarska dejavnost, ki ga ni enostavno definirati. V 

nadaljevanju citira opredelitve različnih strokovnjakov iz različnih obdobij. 

Definicij pojma turizem je kar nekaj. Vsak avtor besedo tolmači po svoje, čeprav v osnovi 

konceptualno jedro ostaja enako. UNWTO (b. l.) razlaga, da turizem zajema vse aktivnosti 

oseb, ki potujejo in se zadržujejo v krajih zunaj svojega okolja z namenom potovanja, 

preživljanje prostega časa, poslovnih in tujih namenov, vendar ne dlje od enega leta. Svetovna 

turistična organizacija v nadaljevanju obrazloži, da je za obstoj turizma treba ustvariti pogoje 

za potovanje, ne glede na vrsto potovalnih sredstev. 

3.2 Opredelitev pojma turist 

Turist je na splošno oznaka za osebo, ki potuje in troši denar oziroma ustvarja turistični 

dohodek. Ta izraz, ki je obstajal še pred besedo turizem, je bil prvič uporabljen v angleškem 

časniku Sporting Magazine leta 1811. Pojmovanje se je v času spreminjalo in prilagajalo 

novim oblikam turizma. Prvotno se je za turista smatralo izključno tujce, domačih državljanov 

pa ne. V prvi polovici 20. stoletja so na slovenskih tleh (kot tudi v ostalih alpskih državah) za 

turista označili planince in alpiniste (Mihalič 2008, 1–3). 

Definicije so torej od avtorja do avtorja zelo različne, najstarejšo pa najdemo v francoskem 

jezikovnem slovarju iz leta 1889. Njen avtor Littre' Emile se je izraza lotil z naslednjimi 

besedami: »Turist: tako se reče potnikom, ki prepotujejo tuje dežele iz same radovednosti in 
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brezdelja, ki napravijo neko vrsto krožnega potovanja v deželah, ki jih običajno obiskujejo 

njihovi rojaki (tako se reče predvsem angleškim potnikom v Franciji, Švici in Italiji)« 

(Planina 1997, 12). 

Statistični urad Republike Slovenije (SURS b. l.b) definira pojem turist na svoj način: »Turist 

je oseba, ki v kraju zunaj svojega običajnega okolja prenoči vsaj eno noč (vendar manj kot 

eno leto) v gostinskem ali drugem nastanitvenem objektu zaradi preživljanja prostega časa, 

sprostitve, poslov ali drugih razlogov, če ti niso opravljanje dejavnosti, za katero prejme 

plačilo v obiskanem kraju. Turist je b prihodu registriran v vsakem nastanitvenem objektu, v 

katerem se nastani, zato se lahko zgodi, da je med bivanjem v nekem kraju/neki državi 

registriran tudi večkrat.« 

3.3 Turistični trg in njegove sestavine 

Opredelitev turističnega trga je kar nekaj, vendar se v osnovi povsod omenjajo tiste 

zakonitosti, ki obveljajo prav na vsakem (ne le turističnem) trgu. Osnovna razlaga trga temelji 

na srečanju ponudbe in povpraševanja, kjer se nato oblikuje cena. Toda turistični trg ima 

nekaj specifičnih in težko združljivih značilnosti na relaciji turistična ponudba – turistično 

povpraševanje. 

Te značilnosti so (Planina 1997, 209–213): 

- raznovrstnost ponudbe in povpraševanja z namenom večanja tržne konkurenčnosti, 

- turistično povpraševanje ima vselej višjo stopnjo elastičnosti glede na ceno v primerjavi s 

turistično ponudbo; 

- turistična ponudba in povpraševanje sta spremenljiva tako dolgoročno kot v krajšem 

obdobju leta ali tedna; 

- prostorska ločenost povpraševanja in ponudbe; povpraševanje se oblikuje v velikih in 

gosto naseljenih mestih, usmerjeno pa je v ekonomsko manj razvita območja z 

ohranjenimi naravnimi in kulturnimi privlačnostmi; 

- organiziranost turističnega trga je zdaj večinoma slaba; trg je razdrobljen na več delnih 

trgov, kar onemogoča oblikovanje celovite turistične ponudbe in ustvarja nepotrebno 

konkurenco med ponudniki. 

3.3.1 Turistično povpraševanje 

»Turist zahteva dve stvari: kakovost in razliko,« se glasi ideja Lohmana (2004, 7), ki 

ugotavlja, da je turist vse bolj zahteven subjekt turističnega povpraševanja, hkrati pa razlaga, 

da se mora turizem v današnjem času spoprijeti z zahtevnimi spremembami na področju 

tehnoloških inovacij ter geopolitičnih in gospodarskih razmer. In ravno slednje narekujejo 

oblikovanje turističnega povpraševanja, opredeljenega kot zanimanje za določene turistične 
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dobrine, ki so jih posamezniki oziroma skupine pripravljene trošiti po določeni ceni. Mihalič 

(2008, 69–70) opisuje, da je to skupek tistih količin turističnih proizvodov, ki jih turist želi 

potrošiti pri dani ceni ali pri danem stanju deviznih tečajev.  

V turizmu se prepleta mnogo med seboj povezanih dejavnikov, ki pomembno vplivajo na 

oblikovanje turističnega povpraševanja. Sledi nekaj najpogostejših (Planina 1997, 80): 

- motivi za potovanje in bivanje v kraju zunaj bivališča, 

- lega turističnega kraja in objekta, 

- klimatske razmere in naravne privlačnosti, 

- cena turističnih storitev, 

- višina narodnega in osebnega dohodka, 

- dolžina dopustov in šolskih počitnic, 

- razvojna stopnja gospodarstva, posebno turističnega sektorja. 

Turistično povpraševanje se spreminja. Povprečna doba bivanja na potovanjih se zmanjšuje, 

število počitnic oziroma potovanj na osebo pa povečuje. Značilna je visoka stopnja 

fleksibilnosti turistov, zlasti zaradi rezervacij v zadnjem hipu (Nemec Rudež in Bojnec 2007, 

49). Zato torej ne čudi dejstvo, da se število potovanj navkljub globalni krizi povečuje, kar 

ponazarja slika 5 na strani 21.  

3.3.2 Turistična ponudba 

Zorko (1999, 71) opredeli turistično ponudbo tako: »Turistično ponudbo je potrebno razumeti 

v gospodarskem in v tržnem smislu kot tisto količino turističnih dobrin in storitev, ki so jih 

ponudniki pri določeni ravni cen in določenem deviznem tečaju pripravljeni prodati.« 

Avtorica v nadaljevanju nato obrazloži, da bi lahko pojem turistične ponudbe opredelili tudi 

kot tisto količino turističnih dobrin, ki so njenim potrošnikom (turistom) namenjene za 

zadovoljevanje turističnih potreb, seveda pri določenih cenah. 

Turistična ponudba je sestavljena iz primarnega in sekundarnega dela; med elemente primarne 

ponudbe uvrščamo naravne dobrine (proste dobrine, ki niso plod človekovega dela) in 

družbene dobrine, ki jih je človek ustvarjal skozi čas. Med elemente sekundarne ponudbe 

štejemo tiste dobrine, ki jih človek lahko proizvede v večjem ali enakem obsegu pri enaki ali 

višji kakovosti.  

Oba dela turistične ponudbe delujeta kot nepogrešljiva celota; bodisi naravne ali kulturne 

znamenitosti ob pomanjkanju primerne infrastrukture za turista ne pomenijo veliko, zato je 

tudi povpraševanje takoj manjše. Če sekundarni ponudbi odvzamemo vse dobrine, nam tako 

ostanejo le naravne in kulturne znamenitosti, na drugi strani pa sekundarna ponudba brez 

privlačnosti ne more obstajati (Mihalič 2008, 150–152). 
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3.3.3 Turistični proizvod 

Turistični proizvod je vse tisto, kar lahko turistom ponudimo z namenom zadovoljitve 

njihovih potreb in želja. Ni sestavljen samo iz dobrin, ki so bile proizvedene, pač pa tudi iz 

naravnih, ki niso nikoli bile del proizvodne funkcije. Njegova kompleksnost je odvisna od 

tega, s katerega vidika ga obravnavamo (Konečnik Ruzzier 2012, 90–91). 

Na turistični proizvod lahko gledamo s treh vidikov, in sicer (Mihalič 2008, 154–155): 

- S strani proizvajalca: tu gre za skupino vseh proizvodov ali storitev, ki jih proizvedejo 

turistično podjetje in druge organizacije. 

- S strani prodajalca: sem uvrščamo vse dobrine, ki jih turistična podjetja prodajajo. V tem 

primeru ni pomembno, kdo jih proizvaja, pač pa, kdo jih prodaja. V prvi vrsti so to 

najprej turistični zastopniki ali agenti, kasneje pa veliki organizatorji potovanj, ki večjo 

skupino proizvodov sestavijo v nov proizvod in ga nato prodajajo potrošniku. 

- S strani potrošnika: turistični proizvod je torej dobrina ali sklop dobrin, ki jih trošijo 

turisti in proizvajajo oziroma prodajajo turistična podjetja. 

Zadovoljstvo porabnikov 

Zadovoljstvo porabnikov je ključnega pomena za ponovno odločitev glede porabe istega 

proizvoda v bližnji prihodnosti. Na (ne)zadovoljstvo porabnikov vplivajo (Konečnik Ruzzier 

2011, 20): 

- porabnikova pričakovanja, 

- kakovost porabnikove izkušnje in 

- porabnikove preference. 

Za podjetje je zelo pomembno, da spremlja in pridobiva informacije o zadovoljstvu 

porabnika, saj se na ta način lahko nadeja ponovnega nakupa in zvestobe podjetju. Prav tako 

lahko pričakujemo priporočila zadovoljnega porabnika znancem, prijateljem in s tem 

potencialnim novim porabnikom. Na ta način porabnik ugodno vpliva na širjenje pozitivnih 

informacij, ki lahko prispevajo k povečanju povpraševanja po proizvodu s strani novih 

kupcev. V turizmu ni nič drugače. Razlika je le v strukturi končnega proizvoda, ki zajema več 

kot le fizični izdelek (nastanitev, okolica, prijaznost osebja, prehrana, cene …). 

3.4 Ekonomski vidiki turizma 

Turizem lahko obravnavamo z več vidikov; lahko jih razvrstimo v socialni, ekonomski, 

kulturni in okoljski. Prav vsi imajo dve plati: pozitivno in negativno. V nadaljevanju 

opredeljujem le ekonomski vidik turizma, ker je narava zaključne projektne naloge usmerjena 

v gospodarsko (ekonomsko) stanje izbrane turistične destinacije. 
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Mihalič (2006, 46–50) najprej navaja pozitivne vplive ekonomskih učinkov turizma; 

najpomembnejša sta devizni zaslužek od turizma za narodno gospodarstvo in povečanje 

proračunskih prihodkov. Pri prvem gre za povečevanje deviznih sredstev v plačilnih bilancah, 

pri drugih pa za povečanje vladnih prihodkov iz naslova direktnih in indirektnih prihodkov. 

Razvoj turizma spodbuja razvoj infrastrukture, kot so ceste, javne površine in javni transport, 

hkrati pa se povečuje potreba po kadrih. To zmanjšuje brezposelnost, eno največjih 

ekonomskih in družbenih tegob sodobnega časa. 

Po drugi strani ima turizem negativne ekonomske učinke. V prejšnjem odstavku je omenjen 

pozitivni vpliv razvoja turistične infrastrukture na zaposlenost, vendar je pri tem 

problematično začasno sezonsko delo. Naslednji negativni vpliv se nanaša na inflacijske 

učinke, ki se kažejo v povišanju cen hrane, pijače in tudi nepremičnin. Glavni razlog so 

dodatna finančna sredstva iz naslova turistične potrošnje, ki negativno vplivajo na že 

obstoječe blagovne in storitvene sklade.  

3.5 Turistična destinacija  

Ko se odločamo za potovanje v izbrani kraj, to počnemo s točno znanim ciljem. Oddih, 

sprostitev, spoznavanje novih kultur in značilnosti kraja so tiste spremembe, ki jih v vlogi 

turista navadno želimo doživeti. Vse to v točno izbrani turistični točki, kjer bomo poleg 

omenjenih aktivnosti izkoristili še vse druge turistične storitve, ki nam jih nudi lokacija 

oziroma nastanitev. Temu spletu rečemo turistična destinacija. V zvezi z njo ustvarjamo 

pričakovanja; ta so lahko presežena, dosežena ali pa nič od tega, kar lahko vodi v razočaranje. 

Navidezno preprost in v vsakdanjem življenju pogosto uporabljen pojem je zaradi svoje 

kompleksnosti in večdimenzionalnosti težko definirati. Gomezelj Omerzel (2006, 15) 

turistično destinacijo opisuje kot turistično območje, regijo, državo, več držav ali celo 

kontinent. Glavna lastnost destinacije, ne glede na omejenost prostora, se nanaša na t. i. 

optimalno sestavljen in trgu prilagojen prostor, ki zavestno ustvarja pogoje za dolgoročno 

omogočanje pravih turističnih rezultatov. Včasih pa lahko turistični rezultati s seboj prinesejo 

negativne posledice za turistični kraj. Butler (2011, 33) pogosto težavo vidi v prekomernem 

številu obiskovalcev, kar je lahko na dolgi rok obremenjujoče za naravno in družbeno okolje 

kraja. 

3.5.1 Značilnosti turistične destinacije 

Vsaka destinacija mora v prvi vrsti predstavljati gostoljubno skupnost, ki ne upošteva le 

turističnih ponudnikov in njenih neposredno vključenih entitet, ampak predvsem svoj 

integralni oziroma večdimenzionalni proizvod. Vodenje tako kompleksnega sistema je torej 

ključnega pomena za uspešnost na turističnem trgu, ki ga običajno vodi izvoljen organ, 
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imenovan destinacijski menedžment, ki mora redno vzdrževati stik z lokalnim 

gospodarstvom. Ob vsem tem ne smemo pozabiti na politično organizacijo in njeno podporo, 

ki je zelo pomembna za razvoj turizma v nekem kraju. 

Ko govorimo o destinaciji in njenih privlačnostih, se moramo najprej spomniti na njihov 

izvor. Naravni viri so namreč glavni temelj obstoja turistične destinacije, ki jih s primerno 

turistično valorizacijo lahko pretvorimo v turistične privlačnosti in tako tudi tržimo (Vodeb 

2010, 15–16). Sčasoma pa lahko zaradi dotrajanosti ali uničenja naravnih in kulturnih 

znamenitosti izgubijo svojo privlačnost, s tem upade število obiskovalcev in posledično 

turistični prihodki. 

Da lahko govorimo o turistično razvitem kraju, mora biti izpolnjen še eden v nizu zelo 

pomembnih pogojev, tj. turistična infrastruktura. Lahko jo razvrstimo v več kategorij, odvisno 

od geografske lege in značilnosti kraja ter vrste turistične ponudbe (Tourism & Transport 

Forum b. l.):  

- Transportna infrastruktura je med vsemi najbolj pogosta in omogoča dostop obiskovalcev 

na mednarodnih in domačih trgih ter vključuje letališča, glavne ceste in železnice. 

- Socialna infrastruktura je stanje prostorov, kjer se zadržujejo ljudje v različnih vlogah, ki 

se udeležujejo različnih dogodkov, razstav, storitev ipd. Ta infrastruktura vključuje med 

drugim hotele, kongresne centre, stadione, galerije, gostinske obrate in turistične 

nastanitve. 

- Okoljska infrastruktura je skupek naravne dediščine, narodnih parkov, morskih parkov in 

rezervatov. 

3.5.2 Življenjski cikel turistične destinacije 

Turistična destinacija ima, tako kot večina proizvodov, svoj življenjski cikel, ki je izjemnega 

pomena za razumevanje stanja na trgu in odločanje menedžmenta v posamezni fazi cikla 

(slika 6).  

Vodeb (2010, 68–70) opisuje značilnosti posameznih faz tega cikla, ki se začenja s fazo 

raziskovanja. V tej točki turisti odkrivajo tiste kraje, ki še niso turistično razviti. Število 

obiskovalcev v tej fazi je majhno, turističnih zmogljivosti ni, zato ima tak kraj potencial za 

razvoj turizma, od česar bi korist imeli tudi lokalni prebivalci. 
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Slika 6: Življenjski cikel turistične destinacije 

Vir: Vodeb 2010, 68. 

V fazi angažiranja ali uvajanja prihaja do prvih obrisov razvoja turizma v nekem kraju. 

Število obiskovalcev postopoma narašča, oblikovati se začnejo turistična ponudba in 

dolgoročni projekti, namenjeni predvsem turistični infrastrukturi. 

Za turistično gospodarstvo je faza razvijanja zagotovo najbolj priljubljena. Število 

obiskovalcev narašča do te mere, da lahko celo preseže število lokalnega prebivalstva. 

Ponudniki turističnih storitev se med seboj povezujejo in sodelujejo ter s tem ustvarjajo 

integralni turistični proizvod.7 V tej fazi lahko število obiskovalcev zaradi priljubljenosti 

destinacije pretirano naraste, zato je treba sprejeti ukrepe za omejevanje števila gostov ali 

prerazporejanje prihodov z ustreznim načrtovanjem turistične ponudbe. 

V fazi konsolidacije se kažejo prvi negativni znaki v obliki zmanjševanja prihodov gostov, 

čeprav se še vedno lahko zgodi, da število turistov preseže število lokalnega prebivalstva. Ta 

faza je začetek konca življenjskega cikla turistične destinacije. 

V fazi stagnacije postaja turistična destinacija vse manj priljubljena med turisti. Manjši obisk 

pomeni krčenje ponudbe, manjše dobičke in tudi izgubo interesa za vlaganje s strani 

investitorjev. Potrebni so preveliki finančni in tržni napori, da bi obdržali zadostno število 

gostov, zato se začnejo pojavljati negativni učinki upada turizma. Faza stagnacije torej prinaša 

nižje prihodke od turizma, slabši gospodarski položaj lokacije, večjo brezposelnost, 

onesnaženost narave ipd. 

                                                 

7
 Integralni turistični proizvod je takšen, kot ga vidi potrošnik. Z njegovega vidika je to skupek 

različnih dobrin in storitev, ki jih uporablja v času od zapustitve kraja stalnega bivališča pa vse do 
ponovnega povratka vanj (Mihalič 2008, 156). 
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Faza umiranja pomeni dokončno izgubo turistov, zato destinacija ponovno postane odvisna 

od enodnevnih izletnikov in obiskovalcev. Velikokrat pride do lastniških rošad na področju 

gostinskih namestitev, katere prvotni namen se z novim vodstvom lahko tudi spremeni. Za 

preprečevanje faze umiranja je nujno zgodnje ugotavljanje, odločanje in ukrepanje 

menedžmenta. Alternativa pa je lahko tudi faza pomlajevanja, ki vključuje zagon za drugačno 

zasnovo destinacije, nove trge, iskanje novih priložnosti in privlačnosti, ki temeljijo na 

inovacijah in novih oblikah alternativnega turizma. Treba je torej poiskati nove vire in 

priložnosti, kajti privlačnosti umrle destinacije so iztrošene in povsem neučinkovite. 
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4 SLOVENSKA OBALA KOT TURISTIČNA DESTINACIJA 

Slovenska turistična organizacija (2009, 3–20) je v enem izmed svojih promocijskih 

katalogov Obalo, ki jo sestavljajo piranska, izolska in koprska občina, označila kot turistično 

precej raznoliko lokacijo, čeprav navidezno povsem enovito. Štiristo kvadratnih kilometrov 

velika regija je omejena na Šavrinsko gričevje, Kraški rob in slabih 47 kilometrov dolg obalni 

pas. Obala ima submediteransko podnebje, za katerega so značilni topla poletja in mile zime. 

V primerjavi z drugimi slovenskimi kraji ima v letu največ sončnih dni. Najizrazitejša vetrova 

sta jugo, ki nakazuje vlažno in deževno vreme, ter burja, ki prinaša občutek nižjih temperatur 

in večinoma jasno vreme. Na tem prostoru je naseljenih okoli 90.000 prebivalcev, večinoma 

mestnih (po popisu prebivalstva iz leta 2011). 

Regija je bogata s številnimi (zaščitenimi) naravnimi znamenitostmi, ki se pričnejo v 

obmorskem pasu in nadaljujejo v notranjost. Sečoveljske soline, naravna rezervata Strunjan in 

Škocjanski zatok ter Debeli rtič so le uvod v spoznavanje ekološke avtohtonosti in barvitosti 

tega dela slovenske Istre. Po drugi strani mestna jedra opisujejo življenje in obdobje nastanka 

mest. Palače, trgi, tipične beneške hiše, stare mestne kavarne, cerkve, ozke ulice, muzeji in 

številne druge iz kamna zgrajene umetnine predstavljajo pomembno vlogo v turistični panogi. 

Območje treh obalnih občin z urejenimi kopališči sodi med ekonomsko in turistično 

najrazvitejše regije v Sloveniji. Največji delež prihodkov v regiji ustvari ravno turizem v 

poletni sezoni, ki njegovim uporabnikom ponuja številne aktivnosti. Poleg velikega obsega 

nastanitev (hoteli vseh razredov, kampi, apartmaji z zasebnimi sobami, turistične kmetije ter 

mladinski domovi in hostli) Obala ponuja še turistične prevoze na morju, obiske kongresnih 

centrov, marine, igralništvo, športnorekreacijske aktivnosti in infrastrukturo, centre vodnih in 

drugih športov, panoramske polete z letalom ali helikopterjem idr. 

V zadnjem obdobju se čedalje bolj razvija navtični turizem. Obmorske občine z urejenimi 

marinami, med katerimi je portoroška najstarejša v srednji Evropi, postajajo vse pomembnejša 

destinacija za turiste z osebnimi plovili. Koper se lahko pohvali s potniškim terminalom, v 

katerem pristajajo številne turistične potniške ladje, ki križarijo po Jadranu in Sredozemlju. 

Na ta način pomembno vpliva na spoznavanje slovenske Istre in Slovenije tujih turistov. 

Slika 7 (str. 32) prikazuje število vseh turističnih prenočitev v letu 2012 glede na vrsto občin 

v Sloveniji. Temnejša stolpca kažeta razliko med turističnimi prenočitvami v obmorskih 

občinah (Piran, Izola in Koper) v februarju (izven turistične sezone) in juliju, ko je vrhunec 

poletne turistične sezone. 
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Slika 7: Prenočitve turistov po vrstah slovenskih občin v letu 2012 

Vir: Černič 2012a, 2012b. 
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5 RAZISKAVA 

5.1 Cilj in namen raziskave  

Namen zaključne projektne naloge je ugotoviti, kako gospodarska (finančna) kriza vpliva na 

potovalne navade turistov. V empirični raziskavi sem ta problem raziskal na specifični 

turistični destinaciji – slovenski Istri oziroma Obali. Zanimale so me zlasti statistične 

spremembe dveh pomembnih spremenljivk, ki kažeta na učinke turističnega povpraševanja. 

Gre za število prihodov in nočitev turistov po posameznih vrstah nastanitev ter njune 

spremembe v določenih časovnih intervalih (navadno je to mesečno, četrtletno, polletno in 

letno). Cilj tega dela raziskave je potrditi negativne spremembe v gibanju turističnih prihodov 

in prenočitev, ki so posledica skromnejše kupne moči turistov zaradi vsesplošne ekonomske 

krize, in sicer v obdobju, ko krize še ni bilo, in med njo.  

Pomembni so tudi podatki o prihodih iz poslovanja restavracij, ki kažejo na število 

opravljenih gostinskih transakcij po dani ceni. Na podlagi sprememb omenjenih kazalcev 

želim dokazati, da se je število gostov zmanjšalo, kar gre pripisati ekonomski krizi in 

posledično manjši kupni moči potrošnikov. 

Na podlagi statističnega trenda obravnavanega problema sem presodil ustreznost dolgoročne 

strategije razvoja turizma na Obali ter podal mnenje in predloge za izboljšavo ali spremembo 

stanja. V pomoč sta mi opravljen intervju z vodilno osebo pomembne turistične strukture, 

mag. Majo Pak (priloga 1), in anketni vprašalnik, namenjen turistom, ki so med raziskavo 

bivali na Obali (priloga 2). 

Izsledki statističnega raziskovanja služijo kot kazalniki za potrditev obstoja temeljnega 

ekonomskega problema v turistični dejavnosti. 

5.2 Viri in načini pridobivanja podatkov 

Viri pridobivanja podatkov o prihodih in prenočitvah domačih in tujih turistov po vrsti 

nastanitvenih objektov in njihovih kapacitet v izbranem letu in izbrani lokaciji so rezultat 

izsledkov mesečnega raziskovanja prihodov in prenočitev turistov. Podatke pridobiva in 

izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS) na podlagi Zakona o državni statistiki. 

Leta 2008 je SURS (2012, 1) spremenil metodologijo zbiranja in spremljanja podatkov. 

Spremenjen je bil način priprave okvira opazovalnih enot, vstavljanja podatkov za enote, ki 

podatkov niso pravočasno sporočile, in uvedba praga zajetja za mesečno poročanje podatkov, 

zaradi česar je bilo treba izdelati izračune na letni ravni. 



 

34 

Med vire sodi tudi polstrukturirani intervju z direktorico TZS mag. Majo Pak, ki je podala 

nekatere pomembne izsledke s področja turizma. Za lažje razumevanje rezultatov opravljene 

raziskave je bil opravljen je tudi anketni vprašalnik na vzorcu 48 turistov (priloga 2). 

5.3 Enote obdelave 

Raziskava zajema spremljanje aktivnosti turistov po posameznih vrstah in kategorijah 

nastanitvenih objektov. Gostinsko-nastanitveni objekti, ki so bili v raziskavi zajeti za 

proučevanje turističnega prometa, so kategorizirani v hotele, motele, penzione in gostišča, 

kampe, sobe, kmetije, marine in apartmaje s prenočitvenimi kapacitetami (Državni portal RS, 

2012). 

Med enote obdelave sodijo tudi turisti, s katerimi sem ugotavljal razmerje med prihodi in 

prenočitvami v nastanitvenih objektih, ter tisti, ki so sodelovali pri anketiranju. Z mag. Majo 

Pak sem opravil polstrukturirani intervju. 

Preglednica 1: Število nastanitvenih objektov v obalnih občinah v letu 2012 

Občina 
Hoteli 

Kampi 
Druge 

gostinske 

nastanitve* 

Število 

prebivalcev 
Velikost 

(km²) ** *** **** ***** Skupaj 

Koper 1 5 3 / 9 2 50 52.548  311 

Izola 1 3 1 / 5 2 52 15.867 29 

Piran / 11 9 4 23 3 28 17.814 45 

*Moteli, penzioni, prenočišča. 

Vir: Agoda 2013; Mestna občina Koper 2009; Portorož b. l.; SURS b. l.a. 

Preglednica 1 v grobem predstavlja komponente analize turističnega prometa na Obali 

(podpoglavje 5.4). Občine Koper, Izola in Piran so obravnavane kot celovita regija oziroma 

turistična destinacija (tj. Obala) in tam je bila tudi opravljena raziskava. V nadaljevanju so 

prikazane analize aktivnosti znotraj različnih gostinskih nastanitev (hoteli, kampi, moteli, 

penzioni in prenočišča). 

5.4  Analiza sprememb turističnega prometa na Obali 

Število obravnavanih prenočitvenih zmogljivosti (hoteli, kampi, penzioni, moteli in 

prenočišča), izraženo v kapaciteti ležišč, se spreminja v obe smeri (preglednica 2). Od leta 

2004 do 2008 je spremembo kapacitet najprej zaznamoval negativni trend. Izjema je bilo leto 

2007, ki pa zaradi komaj opaznega izboljšanja ni omembe vredno, saj je v prihodnjem 

obdobju ponovno sledil nov padec. 
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Preglednica 2: Število prenočitvenih zmogljivosti po posameznih letih v obdobju 2005–
2012 

Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Število ležišč 21.518 20.953 20.986 20.650 21.669 24.080 24.531 23.656 

Indeks (%) –3,46 –2,63 0,12 –1,60 4,93 11,13 1,87 –3,57 

Vir: SURS 2010a, 2013a.  

Podatek za leto 2010 je presenetljivo pozitiven, kljub temu da smo v tem obdobju že beležili 

prve škode in posledice vpliva finančne in gospodarske krize. Po podatkih UNWTO je bilo 

leto 2009 eno najslabših po mnogih desetletjih spremljanja prihodov in prenočitev turistov na 

svetovni ravni. Tudi Slovenija se pojavu ni mogla upreti (Slika 5, str. 21). V istem letu je 

prišlo do porasta števila ležišč za 4,93 % v primerjavi s preteklim letom, 2010 je bilo v 

znamenju rekordnega povečanja kapacitet v zadnjih desetih letih, znašalo je dobrih 11 %. 

Leto 2012 se je zaključilo s ponovnim padcem skupnega števila ležišč. 

Menim, da lahko gibanje števila turistov na isti lokaciji v daljšem obdobju poda konkretnejši 

odgovor na vprašanje glede ustreznosti turistične ponudbe in ekonomskih učinkov, ki lahko 

vplivajo na obseg ponudbe ali celo na kupno moč potencialnih turistov. 

 

Slika 8: Indeksa prihodov in nočitev gostov v obdobju 2005–2012 

Vir: SURS 2010b, 2013b. 

Slika 8 prikazuje primerjavo med relativnimi spremembami v turističnih prihodih in 

prenočitvah domačih in tujih gostov od leta 2005 do vključno 2012. Relativne spremembe v 

skupnem številu prihodov oziroma nočitev v vseh nastanitvenih objektih med posameznimi 

leti so izražene z verižnimi indeksi prihodov oziroma nočitev. Izračunani so po naslednji 

formuli: 

(1) I = (Xi × 100)/Xi–1 

kjer je: 
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- I = indeks prihodov/nočitev, 

- Xi = število prihodov/nočitev v tekočem letu, 

- Xi–1 = število prihodov/nočitev v letu pred tekočim letom. 

Število nočitev, ki je pogojeno s številom prihodov, je iz obdobja pred letom 2005 konstantno 

in približno enakomerno naraščalo. Prvi večji preskok se je pojavil med letoma 2006 in 2008, 

ko je število prihodov in nočitev v istem obdobju naraslo za 4,23 % oziroma 6,16 % v 

primerjavi s preteklim letom.  

Indeks gibanja turističnega prometa v nadaljevanju kaže na globok padec obeh spremenljivk 

ter zaporednih nazadovanja med letoma 2008 in 2010. Prihodi so se v tem obdobju skupno 

zmanjšali za 7,16 %, nočitve pa za 6,05 %. Povsem drugače je bilo le leto kasneje. V letu 

2011 je Obala beležila rekordno število turistov in prenočitev, podobno kot ostali 

pomembnejši turistični kraji drugod po Sloveniji (priloga 1). Skupno število turistov se je 

povečalo za visokih 9,76 %, na račun katerih so se nočitve dvignile za 10,91 % v primerjavi z 

negativnim letom 2010. Že v prihodnjem letu je sledil nov negativni rekord: padec prihodov 

za 9,8 % in nočitev za kar 10,24 %. 

 

Slika 9: Stopnje prihodov in nočitev gostov v poletni sezoni v obdobju 2006–2012 

Vir: SURS 2010c, 2013b. 

Vsaka turistična destinacija ima v življenjskem ciklu koledarskega leta obdobje, ki ga 

opredelimo kot turistično sezono. Slika 9 prikazuje, podobno kot slika 8, podatke o stopnjah 

prihodov in nočitev vseh turistov, le da se nanaša izključno na turistično sezono od junija do 

avgusta. Zanimalo me je, ali so bili padci obravnavanih kazalnikov (prihodi in nočitve na letni 
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ravni) le posledica slabega obiska izven sezone ali pa je na drugi strani »špica« sezone bila 

tudi skromnejša v primerjavi s preteklimi leti. 

Nihanja prihodov in nočitev se med letoma 2006 in 2008 gibajo v pozitivno smer. Leto 2009 

je napovedovalo slabšo sezono in ta se je podaljšala vse do prihodnjega leta. Na Obali je bil 

leta 2009 zabeležen padec prihodov in nočitev med julijem in avgustom, negativne 

spremembe so se v letu 2010 še poglobile. Junija je tako pripotovalo dobrih 14 % gostov 

manj, avgusta pa so turistični delavci opazili za 11,23 % manj potnikov kot v enakem 

(obenem tudi negativnem) obdobju v letu 2009. Nočitev je bilo ravno tako bistveno manj. 

Junija so se zmanjšale za okoli 10 %, v avgustu pa še za dodatnih 7,88 %. 

Leta 2011 je bila ena najuspešnejših turističnih sezon. Mesečne rasti prihodov od junija do 

julija so bile: 20,87 %, 28,01 % in 33,41 %. Tudi nočitve so bile daleč nad sezonskim 

povprečjem. Junija jih je bilo za 36,84 %, julija 35,78 % in avgusta 30,48 % več kot v enakem 

obdobju leto pred tem. A kot vse kaže, je to bila le muha enodnevnica, saj so se aktivnosti na 

področju turističnega prometa že v prihodnjem letu občutno zmanjšale. 

Preglednica 3: Stopnje prihodov in nočitev domačih gostov v vseh gostinskih 

kategorijah po posameznih letih v obdobju 2005–2012  

Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Prihodi (%) –2,70 1,18 4,41 5,54 6,77 –4,24 2,23 –6,50 

Nočitve (%) –2,80 –1,39 3,97 3,53 8,65 –7,47 –0,33 –8,10 

Vir: SURS 2010b, 2013b. 

Preglednica 3 prikazuje stopnje rasti prihodov in nočitev domačih gostov v vseh gostinskih 

nastanitvah. Številke kažejo štiriletno zaporedno rast prihodov gostov iz Slovenije med 

letoma 2005 in 2009. V letu 2009 so bile gostinske nastanitve najbolj zasedene (rast 6,77 % 

glede na leto 2008), pri čemer se je število nočitev povečalo za 8,65 %. Deleža domačih in 

tujih turistov sta bila v tem obdobju dokaj podobna, nato je krivulja prihodov slovenskih 

turistov pričela postopoma padati (slika 10). Leto 2010 je zaznamoval občuten padec 

prihodov in nočitev. V naslednjem letu je na Obalo prišlo 2,23 % več slovenskih turistov v 

primerjavi z letom poprej, nočitev pa je kljub temu bilo za 0,33 % manj. Zadnje obravnavano 

leto 2012 napoveduje negativni trend obeh kazalnikov, saj so se prihodi zmanjšali za 6,50 %, 

nočitve pa za 8,10 %. 

Preglednica 4: Stopnje rasti prihodov in nočitev tujih gostov v vseh gostinskih 

kategorijah po posameznih letih v obdobju 2005–2012 

Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Prihodi (%) 0,18 0,13 4,44 –0,18 –4,49 1,80 11,74 2,65 

Nočitve (%) –2,44 –1,12 3,08 0,72 –6,10 0,69 12,70 6,41 

Vir: SURS 2010b, 2013b. 
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Preglednica 4, ki kaže deleže prihodov in nočitev tujih gostov po posameznih letih, ne daje 

podobnega vtisa. Če so prihodi domačih gostov štiri leta zapored naraščali, se je pozitivni 

trend pri tujih (ki se je začel leta 2005) končal v letu 2007, nato je dve obdobji zapored sledil 

padec, najprej z 0,18 %, nato še 4,49 %.  

 

Slika 10: Število prihodov domačih in tujih gostov 

Vir: SURS 2010b, 2013b. 

V najbolj pozitivnem letu 2011 je bila turistična sezona splošno uspešna na račun prav tujih 

gostov. Število njihovih prihodov je bilo večje za kar 11,74 %, nočitev pa za 12,70 %. 

Pozitivno serijo so nato nadaljevali tudi v letu 2012 z rastjo prihodov 2,65 % in nočitev 

6,41 %, vendar je bil razlika na račun velikega padca domačih gostov vendarle prevelika. 

Rezultat je viden kot skupek prihodov in nočitev vseh turistov, ta pa je negativen. 

 

Slika 11: Število nočitev domačih in tujih gostov 

Vir: SURS 2010b, 2013b. 

Slika 11 kaže na očiten porast nočitev med tujimi gosti med krizo, medtem ko se slovenski 

gosti vse redkeje odločajo za prenočitve na Obali. 
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Preglednica 5: Število prihodov in nočitev domačih in tujih gostov v hotelih (vse 

kategorije) po posameznih letih v obdobju 2005–2011 

Leto 
Prihodi gostov  Nočitve gostov 

Domači Si* Tuji Si*  Domači Si* Tuji Si* 

2005 134.936 –1,63  232.773 4,12   492.516 –0,10  850.408 1,06  

2006 142.026 5,25  234.490 0,74   514.052 4,37  843.469 –0,80  

2007 149.080 4,97  248.844 6,12   535.822 4,23  876.130 3,87  

2008 160.400 7,60  263.310 5,81   558.578 4,25  881.243 0,59  

2009 170.756 6,47  241.059 –8,45   627.898 12,41  830.871 –5,72  

2010 160.764 –5,85  236.704 –1,80   579.012 –7,79  813.834 –2,05  

2011 164.287 2,19  260.548 10,07   585.052 1,04  911.973 12,06  

*Si je oznaka za stopnjo rasti in je izražena v odstotkih. 

Vir: SURS 2010b. 

Preglednica 5 prikazuje podatke za obdobje od leta 2005 do 2011 o številu prihodov in 

nočitev turistov iz Slovenije in tujih držav, ki so v posameznem letu bivali v hotelih vseh 

kategorij oziroma razredov (od 2 do 5 zvezdic). Spremembe gibanja omenjenih spremenljivk 

so izražene s stopnjami rasti (Si), izračunane po naslednji formuli: 

(2) Si = (Xi × 100)/Xi–1 – 100 

kjer je: 

- Si = stopnja rasti prihodov/nočitev, 

- Xi = število prihodov/nočitev v tekočem letu, 

- Xi–1 = število prihodov/nočitev v letu pred tekočim letom. 

V letu 2005 je bil obisk slovenskih gostov v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej 

manjši, medtem ko je število tujcev naraslo za 4,12 %. Pozitivni trend iz preteklih primerov 

kaže na naraščajočo tendenco po nočitvah v hotelih za obe skupini gostov. Pri tujcih je 

stopnja rasti med letoma 2006 in 2008 naraščala, sprva za 0,74 %, nato se je delež čez leto dni 

povečal za še 6,12 %, leto kasneje pa za dodatnih 5,81 %. Na drugi strani se je v enakem 

časovnem intervalu ravno tako vse več Slovencev odločalo za obisk hotelov. V letu 2008 se je 

število domačih gostov povečalo za 7,40 % v primerjavi z letom 2007, ki je bilo ravno tako 

zabeleženo kot pozitivno (rast 6,02 %). Pozitivni trend rasti obeh skupin gostov se je zaključil 

v letu 2009. Domačinov je resda bilo več za 6,47 %, pri čemer se je občutno povečalo število 

prenočitev, in sicer za 12,41 %, a se je delež tujih gostov zmanjšal za kar 8,45 %, ti so imeli 

tudi 5,72 % manj nočitev. 

Slika 8 (str. 35) prikazuje vsesplošen padec turističnega prometa v letu 2010 za vse gostinske 

nastanitve, pri čemer hoteli niso bili izjema. Po štirih letih zaporedne rasti je stopnja prihodov 

domačih gostov padla za 5,85 %, tujcev pa je bilo manj za 1,80 %. Leto 2011 je bilo rekordno 
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po številu turistov. Slovencev je po zadnjem negativnem obdobju bilo za 2,19 % več, gostov 

iz tujih držav pa za kar 10,07 %. 

Stanje nočitev domačinov kaže na skoraj konstantno rast med letoma 2006 in 2008, medtem 

ko so odstopanja nočitev tujih gostov bila bistveno večja. V »kriznem« obdobju leta 2010 so v 

povprečju vsi hotelski gosti prespali bistveno manj časa, leto kasneje so se s povečanim 

številom prihodov bistveno povečale tudi prenočitve, zlasti pri gostih iz tujih držav (12,06 %). 

Preglednica 6: Število prihodov in nočitev domačih in tujih gostov v kampih (vse 

kategorije) po posameznih letih v obdobju 2005–2011 

Leto 
Prihodi gostov  Nočitve gostov 

Domači Si* Tuji Si*  Domači Si* Tuji Si* 

2005 30.774 –1,15  16.729 –12,56   122.019 –3,47  52.362 –18,12  

2006 29.877 –2,91  16.266 –2,77   117.545 –3,67  48.480 –7,42  

2007 31.677 6,02  18.842 15,84   121.304 3,20  60.068 23,90  

2008 34.020 7,40  18.045 –4,30   136.296 12,37  63.822 6,25  

2009 34.460 1,29  17.441 –3,35   133.983 –1,70  55.460 –13,11  

2010 33.153 –3,80  22.837 30,94   124.658 –6,96  65.985 18,98  

2011 35.185 6,13  26.808 17,39   135.034 8,32  75.804 14,88  

*Si je oznaka za stopnjo rasti in je izražena v odstotkih. 

Vir: SURS 2013b. 

Po vrstah nastanitvenih zmogljivosti, vključenih v raziskavo, so bili kampi, poleg hotelov, 

druga najbolje obiskana kategorija. Zanimal me je vpliv sprememb prihodov in prenočitev 

hotelskih gostov na gibanje turističnega prometa v cenovno ugodnejših kampih.  

Slovenski turisti tvorijo bistveno večji delež prihodov in prenočitev v primerjavi s tujimi 

(preglednica 6). V letih 2005 in 2006 se je v obalnih kampih število prihodov in prenočitev 

domačih in tujih gostov zmanjševalo, pri čemer so večje pomanjkanje »sprožili« tuji gosti. V 

naslednjem letu je bil opazen velik preskok pri obeh kategorijah gostov. Slovencev je bilo za 

6,02 % več, število njihovih nočitev pa je naraslo za 3,20 %. Še večjo spremembo so naredili 

tuji gosti. Ti so prihajali v kampe za 15,84 % pogosteje, število njihovih nočitev pa se 

povečalo za kar 23 % v primerjavi z letom 2006. Leti 2008 in 2009 sta bili precej razgibani. Iz 

Slovenije je prišlo 7,40 % več gostov in število njihovih nočitev se je povečalo za 12,37 %, 

medtem ko so tujci na drugi strani število prihodov zmanjšali za 4,30 %, vendar so povečali 

število nočitev za 6,25 %. Leto kasneje se je za 1,29 % povečal obisk domačih gostov, so pa 

nočitve zmanjšali za 1,70 %. Tuji gosti so za 3,35 % zmanjšali obisk v kampih, za 13,11 % je 

bilo manjše tudi njihovo število nočitev.  

Če upoštevamo trend zadnjih nekaj let, je podatek za obdobje 2010 nekoliko presenetljiv. 

Število gostov iz Slovenije se je zmanjšalo za 3,80 %, pri čemer bi na podlagi preteklih 
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izkušenj ravno tako pričakovali zmanjšanje tujih gostov. Zgodilo pa se je ravno obratno. 

Delež tujih gostov se je povečal za skoraj 31 %. V«zlatem« letu 2011 so se prihodi in nočitve 

obeh kategorij gostov povečale.  

 

Slika 12: Povprečna letna stopnja zasedenosti ležišč v obdobju 2005–2012 

Vir: SURS 2010a, 2013a, 2013b. 

Slika 12 prikazuje povprečne letne stopnje zasedenosti ležišč v vseh nastanitvenih kapacitetah 

po posameznih letih v obdobju 2005–2012. Izračunane so po naslednji formuli: 

(3) (št. prenočitev × 100)/(št. ležišč × št. dni v letu) 

Začetek grafa kaže zelo podobno stanje kot slika 11 (str. 38). Z naraščanjem turističnih 

prihodov in prenočitev je povprečna stopnja zasedenosti ležišč do leta 2008 ravno tako narasla 

in se ustalila na najvišji točki, in sicer na 26,98 %. To je v zadnjih letih tudi najvišja 

zabeležena povprečna stopnja zasedenosti ležišč na Obali. V letu 2009 se je zasedenost 

zmanjšala za slab odstotek, leto kasneje še za 3,53 %. V letu 2011, rekordnem po številu 

turistov, je zasedenost narasla le za 1,08 %; v letu 2012, ko je bila sezona v primerjavi z letom 

poprej izjemno slaba, pa za 0,14 %. Premica kaže trend zmanjševanja zasedenosti ležišč, 

verjetno tudi v prihodnje. 

Pojasnilo: število prihodov in nočitev ne povečuje nujno tudi stopnje zasedenosti ležišč. 

Podatki so lahko zavajajoči, saj gre za razmerje med številom nočitev in številom ležišč, ki se 

lahko iz obdobja v obdobje prav tako spreminjajo. 
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Slika 13: Povprečna zasedenost ležišč v hotelih vseh kategorij v obdobju 2005–2010 

Vir: SURS 2013b. 

Slika 13 prikazuje povprečno zasedenost ležišč v vseh hotelih glede na njihov kakovostni 

razred (označeni so z zvezdico). Zanimalo me je razmerje gibanja turistov po posameznih 

kategorijah med krizo in pred njo. 

Povprečna zasedenost ležišč hotelov z dvema zvezdicama je od leta 2005 do 2010 konstantno 

naraščala. V letu 2006 je tako narasla za 3,28 %, leto kasneje še za 24,12 %. Leta 2008 je v 

vseh kategorijah prišlo do največ padca 5,06 %, in sicer v hotelih s tremi zvezdicami. V 

hotelih z dvema se je zasedenost zmanjšala za 2,39 %. Drugi največji padec so beležile 

hotelske kategorije s štirimi zvezdicami, in sicer za 3,85 %. Presenetljiv podatek je edina rast 

v tem letu, in sicer v hotelskih nastanitvah najvišjega razreda (pet zvezdic). Ta je skupno 

znašala 0,09 % v letu 2008.  

V letu 2009 je lepo prikazano odstopanje zasedenosti ležišč, ki se z višanjem kategorij 

povečuje. V hotelih s petimi zvezdicami se je povprečna zasedenost zmanjšala za 9,60 %, s 

štirimi za 3,49 %. Nižja kakovostna kategorija s tremi zvezdicami je beležila porast 

zasedenosti ležišč za 0,04 %, najnižji razred z dvema pa 2,70 %. Leto 2010, znano kot 

negativno, kaže podobno sliko kot preteklo. Hoteli s petimi zvezdicami so nazadovali za 

dodatnih 6,84 %, kar v zadnjih dveh letih skupno predstavlja padec 16,44 %. Podobno kot v 

preteklem letu, so v kategorijah s 4 zvezdicami zabeležili za dobra 2 % nižjo zasedenost, rast 

0,37 % pa v hotelih s tremi zvezdicami. Najbolje kaže hotelom z dvema zvezdicama, pri 

katerih je povprečna zasedenost ležišč v letu 2010 poskočila še za 2,68 %, obenem pa tretje 

leto zapored narašča. 

Preglednica 7 prikazuje prvih pet držav po številu prihodov na Obali v obdobju od leta 2005 

do 2012. 
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Preglednica 7: Stopnje rasti prihodov po državah z največjim številom gostov na Obali 

v posameznih letih v obdobju 2005–2012 

Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Slovenija –0,8 3,47 4,57 7,55 6,25 –6,08 2,9 –6,95 

Italija 11,14 2,14 –6,9 1,39 0,72 –4,79 –2,94 –6,94 

Nemčija –16,49 –8,53 7,66 –3,87 –9,14 4,81 23,34 –1,74 

Avstrija 1,4 2,72 4,79 –5,1 6,18 –3,06 21,86 4,72 

ZK* 4,5 –8,11 –8,5 –0,34 –25,06 –12,54 6,93 –3,17 

*Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. 

Vir: SURS 2010b, 2013b. 

Najbolj pozitivne spremembe med krizo sta naredili Nemčija in Avstrija. V letu 2011 je rast 

prihodov nemških gostov znašala kar 23,34 %, medtem ko je bilo avstrijskih gostov za 

21,86 % več kot leta 2010. Avstrijci so edini tudi leta 2012 povečali prihode, medtem ko so se 

prihodi gostov iz ostalih držav občutno zmanjšali.  

Slovenci so na domačo Obalo potovali v vse večjem številu, in sicer med letoma 2006 in 

2009, leto kasneje se je število njihovih prihodov zmanjšalo za skoraj 6,1 %. V letu 2011 so 

povečali število prihodov za 2,9 %, a se je njihova prisotnost že v naslednjem letu ponovno 

precej zmanjšala. 

Italijani, znani po svoji množični prisotnosti v slovenskih krajih, se vse bolj poredko odločajo 

za bivanje na obali slovenskega morja, ki je pred leti bila njihova najljubša destinacija. V 

zadnjih 10 letih so jih največ zabeležili v letu 2006, s čimer so upravičili sloves »najboljših« 

gostov. V naslednjih letih so odstotki prihodov zahodnih sosedov nihali, pri čemer je treb 

poudariti, da se je skupno število prihodov v drugi polovici obdobja (od leta 2009 dalje) 

postopoma zmanjševalo. 

Obala postaja vse bolj priljubljena turistična točka za britanske goste, obenem pa velja, da se 

glede številčnosti trenutno ne morejo kosati z Italijani, Nemci, Avstrijci in Slovenci. V tem 

obdobju je – z izjemo leta 2005 in »zlatega« leta 2011 – število prihodov gostov iz 

Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ves čas v upadu, najbolj v letu 2009, 

in sicer za dobrih 25 % v primerjavi s letom poprej. 

Preglednica 8 prikazuje prihodke od poslovanja v posameznih letih in stopnje njihovih 

sprememb iz leta v leto za pet naključno izbranih restavracij na Obali v obdobju 2006–2012. 

Posamezne restavracije so označene s črko R in zaporedno številko, njihova imena so v 

opombi pod preglednico. 
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Preglednica 8: Prihodki od poslovanja (v evrih) s stopnjami njihove rasti na letni ravni 

za nekatere restavracije na Obali v obdobju 2006–2012 

Leto R1 S1 R2 S2 R3 S3 R4 S4 R5 S5 

2006 267.881 4,0 252.583 36,8 231.138 50,8 248.435 –3,2 795.289 73,1 

2007 290.508 8,4 385.264 52,5 387.501 67,6 295.440 18,9 1.117.468 40,5 

2008 311.605 7,3 364.278 –5,4 346.501 –10,6 203.532 –31,1 1.060.998 –5,1 

2009 278.692 –10,6 310.238 –14,8 314.344 –9,3 177.530 –12,8 1.116.412 5,2 

2010 243.454 –12,6 244.836 –21,1 261.227 –16,9 174.027 –1,9 1.035.389 –7,2 

2011 274.254 12,6 282.982 15,6 292.548 11,9 166.900 –4,1 984.986 –4,9 

2012 218.754 –20,2 333.503 17,8 / / 158.351 –5,1 895.204 –9,1 

Opomba: R1 … R5 so obravnavane restavracije: Sidro (R1), Modri val (R2), Jasna II (R3), Staro sidro 

(R4) in Al Mulino (R5). S1 … S5 so stopnje rasti prihodkov od poslovanja posameznih restavracij.  

Vir: Biz.si 2013. 

Prihodki od poslovanja so se večinoma začeli zmanjševati kmalu po pojavu gospodarske 

krize. V prvem primeru (R1) se je število prodanih storitev konstantno povečevalo do leta 

2008. Sledil je dvoletni zaporedni padec, leta 2011 so prihodki od poslovanja zaradi 

prisotnosti rekordnega števila turistov narasli za 12,6 %, toda že v naslednjem letu so padli za 

20,2 %. Podobno se je zgodilo v primeru R4, le da je pojav negativnega trenda prisoten vse od 

leta 2008. Restavracija R5 je tik pred začetkom nihanj v gospodarstvu dosegala izjemne 

rezultate, ti pa so kmalu začeli bledeti v objemu ekonomske krize. Po svoje presenetljivi so 

podatki za restavracijo R2, saj je ta edina tako v letu 2011 kot 2012 povečala prihodke od 

poslovanja. 

5.5 Ekonomski kazalci držav z največjim številom turistov na Obali 

V uvodnem delu zaključne projektne naloge sem omenjal učinke finančnih in gospodarskih 

kriz na negativne ekonomske in socialne spremembe. V tem podpoglavju predstavljam 

rezultate ekonomskih kazalcev držav z največjim številom turistov v obravnavanem 

turističnem okolju. Zanima me, ali so negativni premiki iz naslova prihodov turistov zrcalo 

ekonomskega dogajanja v obravnavanih državah. 
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Preglednica 9: Stopnje rasti BDP držav z največjim številom turistov na Obali 

Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Slovenija 4,0 5,8 7,0 3,4 –7,8 1,2 0,6 –2,3 

Italija 0,9 2,2 1,7 –1,2 –5,5 1,7 0,4 –2,4 

Nemčija 0,7 3,7 3,3 1,1 –5,1 4,2 3,0 0,7 

Avstrija 2,4 3,7 3,3 1,4 –3,8 2,1 2,7 0,8 

ZK* 2,8 2,6 3,6 –1,0 –4,0 1,8 1,0 0,3 

*Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. 

Vir: Eurostat 2013b. 

Običajno velja, da pojav ekonomske krize lahko resno ogrozi narodno gospodarstvo, kar se 

kaže predvsem kot zmanjšan BDP. Krčenje podjetij, povečana brezposelnost, zniževanje plač 

in nižja kupna moč privedejo do manjše proizvodnje, izvoza in potrošnje. 

Preglednica 9 prikazuje spremembe rasti BDP na letni ravni za posamezno državo v obdobju 

2005–2012. Ekonomska kriza, ki se je uradno začela leta 2007, je slovensko gospodarstvo 

prvič resneje dotolkla leta 2009, ko se je BDP zmanjšal za 7,8 %. V naslednjih dveh letih je 

narasel za 1,2 % in 0,6 %, vendar je vsoto pozitivnih rasti izničilo leto 2012 s padcem za 

2,3 %. Leta 2008 se je BDP zmanjšal tako prebivalcem Italije (za 1,2 %) kot Združenega 

kraljestva (za 1,0 %), še večjo krizo pa so oboji občutili leto kasneje (–5,5 % in 

–4,0 %). Italijani so nato – podobno kot Slovenci – povečali BDP, a je leto 2012 pozitivno 

vsoto preteklih dveh spravilo pod nov minus, medtem ko se je gospodarstvo Združenega 

kraljestva dodobra upiralo učinkom krize. 

Nemci in Avstrijci so zgodba zase. Obe državi sta tako kot večina drugih rušilni pohod krize 

občutili v letu 2009. To pa je tudi edino leto od pričetka krize, ki je bilo obarvano z rdečimi 

številkami. Vse do obravnavanega leta 2012 sta germanski državi ustvarjali pozitivne učinke 

v gospodarstvu, s čimer sta dosegali konstantno rast in razvoj narodne ekonomije. 

Preglednica 10: Povprečne stopnje brezposelnosti na letni ravni v državah z največjim 
številom turistov na Obali 

Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Slovenija 6,5 6,0 4,8 4,4 5,9 7,3 8,2 9,4 

Italija 7,7 6,8 6,1 6,8 7,8 8,4 8,4 11,0 

Nemčija 11,3 10,2 8,7 7,5 7,8 7,1 6,0 5,4 

Avstrija 5,2 4,7 4,4 3,8 4,8 4,4 4,2 4,5 

ZK* 4,8 5,4 5,3 5,6 7,6 7,8 8,0 7,7 

*Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. 

Vir: Eurostat 2013a. 
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Brezposelnost sodi med največje težave na družbeno-ekonomski ravni. Prizadene najprej 

posameznika, zaradi posledično manjše kupne moči prebivalstva pa trpi tudi gospodarstvo. 

Nižja kupna moč pomeni večjo občutljivost potencialnih kupcev na spremembo cen, ta pa se 

kaže v izbiri cenejših in manj kvalitetnih proizvodov in storitev. Vse pogosteje se dogaja, da 

se omenjeni sloj ljudi popolnoma odreče potrošnji luksuznih ali višjih dobrin. Mednje sodijo 

tudi potovanja, izleti in vse drugo, kar je povezano s turizmom. Relativno visoka 

brezposelnost tako lahko povzroči zmanjšanje prometa na neki turistični lokaciji. 

Preglednica 10 je v veliki meri odraz ekonomske krize. Številke kažejo povprečne stopnje 

brezposelnosti kot odstotne deleže brezposelnih oseb na letni ravni za posamezne države v 

obdobju 2005–2012. 

Brezposelnost se je v Italiji in Sloveniji ob pojavu sodobne krize z leti začela stopnjevati in v 

zadnjem obravnavanem letu 2012 dosegla najvišjo raven v zadnjem desetletju. Brez dela je 

takrat bilo 11 % Italijanov, medtem ko se na je Zavod za zaposlovanje prijavilo vsaj 9,4 % 

Slovencev. 

Povsem drugače se s to težavo spoprijemata Nemčija in Avstrija. Če sta nekaj let pred letom 

2007 imeli stopnjo brezposelnosti 11,3 % in 5,2 %, sta preteklo leto pristali na 5,4 % oziroma 

4,5 %. Velik korak v boju z brezposelnostjo je uspel Nemčiji, ki je (z izjemo leta 2009) 

število brezposelnih uspela iz leta v leto zmanjševati, tudi v najhujših časih. V času krize je 

brez dela ostajalo tudi vse več prebivalcev Združenega kraljestva, pri čemer velja omeniti, da 

negativni trend ni dosegal tako velikih razsežnosti kot pri Slovencih in Italijanih. V letu 2012 

je vse več Otočanov dobilo službo, s tem se je brezposelnost zmanjšala za 0,3 % in se ustavila 

pri stopnji 7,7 % na letni ravni. 

Turizem se po hierarhiji potreb Maslowa uvršča v višji rang piramide. To pomeni, da mora 

potrošnik najprej izpolnjevati pogoje, s katerimi bo zadostil osnovne potrebe (po hrani in 

pijači, obleki, obutvi, varnosti …), šele nato lahko napravi preskok višje po lestvici. 
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Slika 14: Povprečna mesečna plača za posamezno državo v letu 2012 

Vir: Salary Survey 2013a; Salary Survey 2013b; Salary Survey 2013c; Salary Survey 2013č. 

Slika 14 prikazuje povprečno mesečno plačo na prebivalca za posamezno državo v letu 2012. 

Podatki služijo za približno oceno kupne moči med obravnavanimi državami in ne odražajo 

njenega stanja na daljši rok, saj se višina plač v obdobju (meseci, leta) redno spreminja. 

5.6 Odločitve in namere turistov na slovenski obali v času krize – analiza anketnega 

vprašalnika 

V tem podpoglavju so predstavljeni rezultati anketiranja turistov, ki so med izvedbo raziskave 

bivali na Obali (priloga 2). V vzorec sem zajel 48 turistov, in sicer 32 v Portorožu in Piranu 

ter 16 v Izoli. Zaradi velike razpršenosti turistov in zaradi nekoliko skromnejših nastanitvenih 

kapacitet v Kopru nisem opravil nobene ankete. Anketiral sem na terasah hotelov in lokalov, 

pri čemer so bili glavna cilja skupina turisti iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Združenega 

kraljestva in Italije.  

 

Slika 15: Struktura anketiranih po spolu 
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V anketi je sodelovalo 48 domačih in tujih gostov. Skušal sem anketirati približno enako 

število žensk in moških, vendar sem rahlo prednost vendarle dal slednjim. Vzrok tiči v 

družbenem položaju, ki po nepisanem pravilu moškemu večinoma dodeli status plačnika 

turistične storitve. Vzorec anketiranih je tvorilo 28 moških in 20 žensk (slika 15).  

 

Slika 16: Starost anketirancev 

Slika 16 (str. 48) prikazuje starostno strukturo anketirancev, razdeljenih v štiri starostne 

razrede. Največ turistov v zajeti raziskavi (21 ali 44 % vseh) je bilo starih od 25 do 44 let. V 

razredu od 15 do 24 let so bili vsega trije (6 %). Bistveno več je bilo starih od 44 do 65 let (18 

ali 37 %). Starejših od 65 let je bilo 6 (13 %). 

 

Slika 17: Status zaposlitve anketirancev 

Med 48 anketiranci je 38 zaposlenih oziroma samozaposlenih, kar je 80 %. Drugo mesto si 

delijo študentje oziroma dijaki (5) na eni strani in upokojenci oziroma invalidsko upokojeni 

(5) na drugi, skupaj torej 20 % (slika 17). 
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Slika 18: Višina dohodkov anketirancev 

Slika 18 prikazuje štiri različne razrede anketirancev glede na višino osebnih dohodkov. 

Zanimalo me je, kako »bogati« turisti obiskujejo Obalo. Glede na to, da so v raziskavi zajeti 

poleg Slovencev, še Italijani, Avstrijci, Nemci in Angleži, rezultati seveda niso posebno 

presenetljivi. 

Največ anketiranih turistov prejema dohodke od 2.000 do 4.000 evrov (20 oziroma 42 %); 

sedem gostov prejema dohodke od 500 do 1.000 evrov; 35 ima dohodke od 1.000 do 2.000 

evrov; najmanjši delež v zajetem vzorcu tvorijo turisti z najvišjimi dohodki (nad 4.000 evrov). 

 

Slika 19: Vzroki za izbor Obale 

Glede na prejšnje rezultate (slika 18) so pri naslednjem vprašanju navedeni vzroki za izbor 

destinacije nekoliko presenetljivi (slika 19). Skoraj polovica gostov namreč na Obalo 

pripotuje, ker je turistična ponudba te destinacije cenovno ugodna. 

Običajno velja, da so za turiste obmorske destinacije ene najbolj priljubljenih. Ravno zaradi 

tega čudi dejstvo, da je le 18 anketiranih obiskalo Obalo iz potovalne navade (44 % namesto 
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pričakovane večine). Najmanj gostov (8 oziroma 7 % vseh) kot vzrok za bivanje na naši Obali 

navaja bližino domu. 

Zatem sem želel ugotoviti, ali je ekonomska kriza spremenila navade trošenja turistov, ki 

bivajo na Obali. Z vprašanjem o manjši, običajni ali večji pripravljenosti za trošenje sem se 

ponovno navezal na višino dohodkov, ki kaže na kupno moč posameznika ali gospodinjstva in 

s tem pripravljenostjo za nakup storitev v turističnem kraju. 

Tudi tukaj so bili rezultati nekoliko presenetljivi (slika 20). Pričakoval sem, da bo večina 

gostov kljub ekonomski krizi pripravljena trošiti približno enako kot običajno, sicer se ne bi 

odločili za dopustovanje. 

 

Slika 20: Pripravljenost anketirancev za trošenje med ekonomsko krizo 

Dobra polovica anketiranih (25 ali 52 %) namerava zaradi ekonomske krize na Obali trošiti 

manj kakor sicer, kriza pa očitno ni spremenila navad 22 turistov (46 %). Med 48 

anketiranimi le eden meni, da bo v času ekonomske krize trošil celo več kot običajno. 

 

Slika 21: Število nočitev anketirancev v času ekonomske krize 
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Slika 21 prikazuje, kako dolgo nameravajo anketiranci ostati na Obali. Zaradi vplivov 

ekonomske krize je 28 turistov odločenih, da se bo »običajno dolgemu« bivanju odreklo in si 

privoščilo le krajši oddih. Devet manj (40 %) ne namerava spremeniti nočitvenih navad, le 

eden namerava podaljšati število nočitev glede na običajno dolžino bivanja. 

V navadi je, da turisti ali potniki v primeru padca kupne moči izbirajo med cenejšimi 

alternativami. Zgodi se tudi, da se ponudba turistične storitve zaradi tega zmanjša, zato ji 

turist ni najbolj naklonjen in se odloči za menjavo nastanitve ali destinacije. 

 

Slika 22: Menjava nastanitve med ekonomsko krizo 

Slika 22 potrjuje zgoraj navedeno. Kar 29 anketiranih (60 %) je v bivalo v cenovno nižjih 

nastanitvah kot sicer. Da ni nobene potrebe po spremembah, je bilo prepričanih 18 gostov 

(28 %). Ena oseba se je odločila za višji kakovostni razred. 

 

Slika 23: Zaznavanje turistične ponudbe anketirancev med ekonomsko krizo 
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Kako gosti doživljajo turistično ponudbo na Obali? Se jim zdi približno enaka, skromnejša ali 

bogatejša kot pred krizo? Potrošnikova negativna zaznava vsekakor ni pozitiven obet na 

prihodnost in pomeni, da bo treba kaj spremeniti. 

Tako je 18 gostov (37 %) odgovorilo, da se jim turistična ponudba na Obali zdi skromna. 

Nobene razlike v ponudbi ni opazila dobra polovica anketiranih, 8 % pa zaznava ponudbo 

boljšo kot po pričakovanjih ali na podlagi preteklih izkušenj (slika 23). 

 

Slika 24: Potovalne navade anketirancev med ekonomsko krizo 

Slika 24 prikazuje potovalne navade anketiranih gostov med ekonomsko krizo. Dobra 

polovica gostov zaradi učinkov ekonomske krize izbira cenejše destinacije; slaba tretjina je 

zmanjšala število potovanj; dobra desetina pa ni spremenila potovalnih navad. 
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6 SKLEP 

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz dveh glavnih tem obravnave, ki sta med seboj 

prepleteni, obenem pa tudi sorazmerno kompleksni. V prvem delu obravnavana finančna in 

gospodarska kriza, ki je dodobra posegla v svetovno gospodarstvo in v njem oklestila celo 

paleto najrazličnejših gospodarskih dejavnosti, je resne posledice pustila tudi na družbeni 

ravni. Dejstvo je, da bo v tem okviru treba veliko stvari spremeniti, najbrž tudi eliminirati 

nekatere »zastarele« mehanizme za zagotavljanje varnosti finančnih instrumentov. Logična bi 

bila tudi ureditev nekaterih zakonskih vsebin, ki bodo v prihodnje poskrbele za poostritev 

nadzora nad »samouničevanjem« gospodarstva, ki je predvsem rezultat družbeno pogojenih 

ciljev, vrednot. Nobena skrivnost torej ni, da živimo v kapitalističnem imperiju, ki od človeka 

terja celoto in še več, v skrajnih primerih tudi življenje. Gonilna sila kapitalizma je po mojem 

lastnem prepričanju mahinacija, kjer je kršenje pravil skorajda obveza, pri čemer gre za 

uresničevanje človekovih apetitov po povečevanju kapitala z najrazličnejšimi oblikami 

kršenja moralnih vrednot. O tem bi lahko še razpravljal, vendar bistvo zaključne projektne 

naloge tiči drugje. 

Če je prvi del zaključne projektne naloge opisoval tematiko v zvezi z ekonomsko krizo, sem 

se pri drugem osredotočil na analizo konkretnega primera. Tudi ta primer zajema obravnavo 

gospodarske (terciarne) dejavnosti, tj. turizma, ki ravno tako čuti vplive krize. Ravno to me je 

spodbudilo k raziskovanju temeljnega problema. 

Iz opravljenih raziskav ugotavljam, da se kljub povečevanju kapacitet nastanitvenih objektov 

v zadnjih letih število prihodov turistov zmanjšuje, kar kaže na obratno sorazmerno rast obeh 

komponent. Predpostavljam, da so vodilne osebe turističnih objektov na podlagi pozitivnega 

trenda rasti prihodov gostov v preteklih letih pričakovale nadaljnjo rast, s čimer so povečale 

prenočitvene kapacitete. Rezultat tega se je odražal v nizki stopnji zasedenosti ležišč, kar 

morda dodatno poslabša že tako osiromašeno statistično sliko. Sicer pa trend kaže na 

zmanjševanje povprečne zasedenosti ležišč tudi v prihodnje. 

Ko govorimo o prihodih gostov, je dolžina nočitev pomemben kazalec. Ta nam pove, ali so 

gostje pripravljeni pri dani ceni ostati dlje ali pa so zaradi spremembe kupne moči odločeni, 

da bodo bivanje skrajšali (slika 9 na str. 36 prikazuje razmerje med omenjenima 

spremenljivkama). Ker se vrhunec turizma na Obali odvija v poletnem času, sem statistične 

podatke zbral za obdobje med letoma 2006 in 2012. Prepričan sem, da se pravi obraz krize 

pokaže v masi ljudi, zaradi česar sem bil pozoren na gibanje turističnega prometa od junija do 

avgusta. Ugotovil sem, da se je kriza v tej smeri pokazala z zamudo. Po eni strani povsem 

logično, saj leto 2007, ki naznanja rojstvo ekonomske krize, ljudi ni moglo v nekaj mesecih 

pahniti v tako globoko krizo, da ne bi bili finančno sposobni trošiti denarja v turistične 

namene. Število prihodov je bilo zaradi tega v letu 2008 najvišje doslej, nočitev je bilo tudi 

malenkost več. Vendar črti v grafikonu nista vzporedni (slika 9 na str. 36). Rezultati kažejo, 
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da so se turisti glede na število prihodov odločali za nekoliko manj nočitev, kar bi hipotetično 

že lahko predstavljalo prve zametke krize ali strah pred trošenjem. V letu 2010 je prišlo do 

izjemno slabe sezone, presenetljivo je bilo leto 2011. To, kar je dejala mag. Maja Pak v 

opravljenem intervjuju, se je pokazalo tudi v raziskavi. Slovenski turizem nasploh je doživel 

pravi razcvet, saj smo v tem obdobju bili deležni rekordnega obiska turistov v času od 

osamosvojitve, kar je čutila tudi Obala. A je, kot vse kaže, to bila le modna muha, saj se je v 

letu 2012 stanje obeh spremenljivk drastično poslabšalo, začele so se zmanjševati kapacitete, 

hoteli so pričeli s krčenjem sob, da bi zmanjšali stroške njihovega vzdrževanja. 

Obala pretežno živi od slovenskih, italijanskih in nemških turistov, v zadnjem obdobju je vse 

več turistov iz Avstrije in tudi iz Združenega kraljestva. Ugotavljam, da je na podlagi števila 

prihodov med krizo v prihodnosti treba računati na germanski državi. Ti sta svoje prihode 

ogromno povečali in v zadnjih letih prehiteli Italijane, ki so dolga leta veljali za najbolj 

množične obiskovalce pri nas. 

Vse to je po drugi strani pričakovano. Slovenija in Italija se spopadata z visoko stopnjo 

brezposelnosti in negativno rastjo BDP, Nemci in Avstrijci pa so se čudežno izognili večjim 

gospodarskim pretresom. 

Izsledki opravljene ankete kažejo na pomembne odločitve turistov. Večina anketiranih je 

menila, da bo v letu 2012 zaradi ekonomskih razmer na Obali bivala krajši čas, veliko se jih je 

odločilo za cenejšo nastanitev kot v preteklih obdobjih. Zaradi upada kupne moči nameravajo 

manj trošiti. Kar 37 % anketiranih turistov meni, da je turistična ponudba med krizo 

skromnejša, kar zagotovo ni dober obet. Vendar je treba razumeti, da se hoteli in ostale 

nastanitve ravno tako soočajo z učinki krize. 

Turizem je ena najrazvitejših terciarnih panog. Razvoj in finančne zmogljivosti gresta z roko 

v roki in če nista usklajena, je težko biti konkurenčen ali pa uvajati različne konkurenčne 

prednosti. Navsezadnje se streljaj od slovenske obale nahaja Hrvaška, ena najbolj priljubljenih 

destinacij. Kot vse kaže, bo Obala do nadaljnjega ciljna točka ne preveč zahtevnih gostov in 

tistih, ki ne slovijo po visokih osebnih dohodkih. Kot nevarnost ekonomske krize vidim tudi 

spremembe potovalnih navad rednih gostov, s čimer lahko Obala izgubi dobršen del 

potencialnih »strank«.  

Prihodki iz poslovanja so v štirih od petih obravnavanih primerov v obravnavanem obdobjem 

med krizo vidno in strmo padali v primerjavi z obdobjem pred krizo. Upam si trditi, da je 

negativno stanje odraz gospodarskih razmer, ki jih je povzročila ekonomska kriza. 

Kot pomanjkljivost pri izvedbi (empiričnega dela) zaključne projektne naloge bi omenil 

nenaklonjenost zaposlenih do vpogleda v finančne kazalce poslovanja hotelov in 

nedostopnost virov iz naslova turističnih prihodkov za posamezno občino na letni ravni. 
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Največjo težavo glede turistične ponudbe Obale vidim v pomanjkanju finančnih sredstev in ne 

ravno najboljši infrastrukturi. Prepričan sem tudi, da nimamo pretirano dobrih turističnih 

strategov. Morda ne bi bilo slabo razmisliti o najemu zunanjih strokovnjakov, specializiranih 

za obmorski turizem, in privabiti tuje vlagatelje (do tega sicer Obala še zmeraj goji neko 

distanco). S tem posegom bi se morebiti izognili zgrešenim investicijam in se usmeril k boljši 

promociji. Prepričan sem tudi, da bi lahko preko različnih trženjskih kanalov uspeli zadržati 

večji delež slovenskih turistov, ki se redno odločajo za letovanje na hrvaški obali (teh je med 

60 in 70 %). Zavedati se moramo, da je naša obala v primerjavi s hrvaško manj priljubljena. 

Če se bomo želeli iti turizem, bomo morali vložiti veliko denarja in časa. Bomo kdaj tega 

sposobni? 
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INTERVJU Z MAG. MAJO PAK, DIREKTORICO STO 

S takratno direktorico Slovenske turistične organizacije (STO) mag. Majo Pak sva po 

predhodnem dogovoru v decembru 2012 izvedla krajši intervju. Od 2. januarja 2013 je STO 

sicer združena v SPIRIT Slovenija in s tistim dnem je mag. Maji Pak prenehal mandat 

opravljanja funkcije direktorice STO. 

V transkripciji intervjuja v nadaljevanju so moja vprašanja v poševnem tisku, njeni odgovori 

pa v pokončnem. 

1. Pozdravljena mag. Maja Pak! Pred dobrima dvema letoma ste uradno prevzeli krmilo 

Slovenske turistične organizacije (STO). S čim se ta organizacija pravzaprav ukvarja?  

Pozdravljeni! Slovenska turistična organizacija je krovna in hkrati državna turistična 

organizacija, ki opravlja temeljne naloge, kot so načrtovanje in preko različnih kanalov 

izvajanje promocije države kot turistične destinacije, povezovanje obstoječih in novih 

turističnih proizvodov in projektov na državni ravni, vzpostavljanje integralne turistične 

informacijske strukture in izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela. 

2. V turističnem sektorju, kjer delujete že dvajset let, ste se preizkusili v mnogih različnih 

vlogah, tudi v STO. Stanje slovenskega turizma najbrž poznate vse od osamosvojitve države. 

Kako pomembno vlogo ta igra v slovenskem gospodarstvu?  

Turizem je ena najhitreje rastočih gospodarskih panog v svetu in ena najbolj perspektivnih 

panog v Sloveniji, ustvari približno 12,3 % BDP skupaj z neposrednimi učinki. S 40 % je 

najpomembnejša storitvena izvozna dejavnost, letno prispeva približno 250 milijonov evrov 

DDV-ja iz naslova izvoza potovanj. Največ prenočitev ustvarijo turisti v zdraviliščih 

(tretjino), gorski 24 %, obmorske 22 %. 

3. Naj se vrnem k bistvu problema zaključne projektne naloge. V splošnem velja, da naj bi 

turizem bil »odporen« proti učinkom gospodarske krize, ki se je začela leta 2007. Kako kažejo 

številke pri nas, zlasti za obmorsko lokacijo? 

Turizem ni neodporen na posledice gospodarske krize. Povpraševanje v turizmu je občutljivo, 

hitro reagira na spremembe, krizo, vendar si hitreje kot druge panoge opomore. V letu 2009 

beležimo velik upad turistov, od 2010 ponovno rast, čeprav kriza vpliva na spremenjene 

potovalne navade. 

Turisti v času krize manj trošijo, kar vpliva negativno na prihodke iz poslovanj podjetij, 

ostajajo manj dni na počitnicah, izbirajo bližnje destinacije, cenejše nastanitve in so bolj 

dovzetni za ugodne ponudbe. Hkrati so zaradi izjemnega razvoja komunikacijsko- 



Priloga 1 

 

informacijske tehnologije in digitalnih medijev potrošniki odlično informirani o turističnih 

ponudbah, kar ustvarja pritisk na cene, to pa se odraža v poslovnih rezultatih podjetij. To 

pomeni več prostora za cenovno konkurenco, zato je težje, vendar nujno konkurirati s 

produktom, storitvijo. 

4. Kaj privablja tuje goste na slovensko obalo?  

Motivi za obisk: počitek, zabava, obisk kulturnih in naravnih znamenitosti, odlična kulinarika, 

programi za sprostitev/terme, kulturne in zabavne prireditve, sonce, morje, domišljeni 

programi z izleti v zaledje, možnosti aktivnih doživetij … 

5. Raziskave UNWTO za obdobje med letoma 2007 in 2011 kažejo, da se je prihod turistov 

krepko zmanjšal v letu 2009. Negativne padce so zabeležili povsod po svetu, tudi pri nas v 

Sloveniji. Kaj se je dogajalo v tem obdobju? Najbrž potniki niso bili tedaj nič bolj »revni« 

kakor sedaj, ko je kriza še globlja? 

V tistem obdobju je gospodarska kriza prizadela najmočnejša gospodarstva, ki so hkrati tudi 

največji emitivni trgi. 

6. Večkrat sem zasledil, da se v turizmu kot ključen dejavnik razvoja omenja odličen in 

kakovosten proizvod. Kako naj si predstavljamo to besedno zvezo in kakšno vlogo ima na 

turističnem trgu? 

Turistični produkt je eden od elementov trženjskega spleta. Sestavlja ga množica dejavnikov 

in različnih deležnikov. Bistvo je, da z njegovo realizacijo (izvedbo storitve) dosežemo 

oziroma presežemo pričakovanja turistov. Pomembno je, da se oblikujejo turistični produkti z 

visoko dodano vrednostjo, ki odgovarjajo sodobnim trendom. 

7. Obmorski turizem je navadno vezan na poletni čas. Kakšne možnosti ima ta regija za razvoj 

drugih oblik turizma izven sezone? Bilo bi idealno namreč, če bi se lahko pohvalili s 

trajanjem turistične sezone vse leto. 

Na rezultate v turizmu vpliva vrsta dejavnikov: prepoznavnost, dostopnost, kakovost storitve, 

razmerje med ceno in kakovostjo … Možnosti so zagotovo v razvoju tistih oblik turistične 

ponudbe, ki so v strategiji razvoja in trženja destinacije opredeljeni kot najbolj perspektivni. 

Za podaljšanje sezone so zagotovo pomembni npr. zdraviliški turizem in wellness, 

oblikovanje aktivnih doživetij, kongresni turizem. 
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8. Kako ocenjujete upad zanimanja nekoč priljubljenih prireditev na Obali, kot so Primorski 

sejem v Kopru, Internautica v Portorožu in Boat Show v Izoli?  

Zaradi omenjene krize so sponzorska sredstva skromnejša, zato je izvedba in ponudba teh 

prireditev, ki so utemeljene zlasti finančno, skromnejša in vse pogosteje vprašljiva. Drugi 

razlog je manjša kupna moč turistov, ki se ne morejo v takem številu udeležiti omenjenih 

prireditev ali pa manjše število turistov na slovenski obali. 

9. Pregled Strateškega razvoja slovenskega turizma za prihodnja leta mi osebno ne daje vtisa, 

da se bo v tej panogi dogajalo kaj omembe vrednega. Morda negativni učinek državnega 

varčevanja?  

Za vsak razvoj in trženje so potrebna sredstva in realizacija ukrepov, zapisanih v strategiji. 

10. Odkrito: imamo dovolj sredstev za oglaševanje in ostalo trženjsko vsebino? 

V primerjavi s konkurenco imamo bistveno manj sredstev za trženje. 

11. Kako se Slovenija trudi za doseganje konkurenčnosti na področju trženja? 

Na STO imamo zelo jasno strategijo trženja, jasno definirane konkurenčne prednosti 

slovenskega turizma, dobro znamko in krovno zgodbo, pozicioniranje in strateške usmeritve. 

V zadnjih letih smo nadgradili orodja tržnega komuniciranja, veliko pozornost namenili 

digitalnemu trženja (obisk portala v letu 2012 se je povečal za 35 % na skoraj 6 milijonov 

obiskovalcev), koncentrirali trge in razvijali nove trge v partnerstvu z gospodarstvom in tujimi 

partnerji … 

Sicer je področij, kjer je Slovenija kot turistična država nekonkurenčna, precej (npr. letalske 

povezave, okolje za investiranje, delovna zakonodaja itd.).  

12. Konec leta je pred vrati. Kakšnih rezultatov se lahko nadejamo pod »ravno črto«?  

Pričakujemo, da bo v letu 2012 kljub zaostrenim gospodarskim razmeram rekordno število 

turistov v Sloveniji (tujih je bilo od januarja do novembra za 6 % več, upadli pa so domači 

turisti). 

13. Ali drži mnenje, da bi v teh kriznih časih potrebovali managerje z dodano vrednostjo, ki bi 

pripomogli k izboljšanju turistične ponudbe? 

Za uspeh so vedno potrebni odlični managerji. 
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14. Za konec: kako vi osebno doživljate krizo in turizem in kaj sporočate slovenskim turistom? 

Namig: zelo bi bil vesel mnenj, idej na to temo – na splošno. 

Potovanja so še vedno visoko na lestvici človekovih potreb. Raziskave kažejo, da bo 

mednarodni turizem še rasel, da pa bodo rasti bolj zmerne (ne več tako visoke, kot smo jih bili 

vajeni). Ljudje se potovanjem ne bodo odpovedali, bodo pa potovali drugače – tudi zaradi 

gospodarske krize. Naraščalo bo povpraševanje po produktih, povezanih z naravo, dobrim 

počutjem, zdravjem, in v Sloveniji imamo odlične produkte, ki lahko odgovarjajo tem 

trendom. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! Pred vami je anketni vprašalnik, katerega analiza bo podprla raziskavo, zajeto v 

zaključno projektno nalogo z naslovom Vpliv ekonomske krize na obalni turizem. Vaši 

odgovori bodo uporabljeni zgolj za izračun statističnih vrednosti.  

1. Spol: 

� M 

� Ž 

 

2. Starost: 

� 15–24 let 

� 25–44 let 

� 45–64 let 

� Nad 64 let 

 

3. Zaposlitveni status: 

� Zaposlen/samozaposlen 

� Študent/dijak 

� Upokojenec/invalidsko upokojen 

� Drugo 

 

4. Višina dohodkov: 

� Nad 4.000 evrov 

� 2.000–4.000 evrov  

� 1.000–2.000 evrov  

� 500–1.000 evrov  

� Pod 500 evrov  

 

5. Zakaj ste kot destinacijo izbrali slovensko obalo? 

� Zaradi cenovne dostopnosti 

� Zaradi krajše relacije 

� Zaradi potovalnih navad 

 

6. Koliko nameravate med bivanjem na slovenski obali trošiti? 

� Manj kot običajno 

� Enako kot običajno 

� Več kot običajno 

 

7. Kolikšno število nočitev načrtujete zaradi gospodarske? 

� Manj kot običajno 

� Kot običajno 
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� Več kot običajno 

 

8. Kakšno nastanitev s cenovnega vidika izbirate med gospodarsko krizo? 

� Cenejšo nastanitev 

� Enako drago nastanitev 

� Dražjo nastanitev 

 

9. Kakšna je po vašem mnenju turistična ponudba na slovenski obali zaradi krize? 

� Skromnejša 

� Enaka 

� Bogatejša 

 

10. Ali in kako je ekonomska kriza spremenila vaše potovalne navade? 

� Zmanjšano število potovanj 

� Izbira cenejših destinacij 

� Ni spremenila potovalnih navad 

Hvala za sodelovanje! 

 


