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POVZETEK 

Turizem kot gospodarska dejavnost je pod vplivom različnih sprememb, med njimi tudi krize. 

V občini Kranjska Gora je turizem najpomembnejša dejavnost, zato v diplomski nalogi 

analiziramo stanje turizma v obravnavani destinaciji od pričetka krize leta 2008 do leta 2015. 

Rezultati analize pokažejo negativen vpliv krize na turizem, ki se odraža v nihanju števila 

prenočitev ter v povprečni dobi bivanja domačih in tujih gostov, ki se je od leta 2008 s 3,15 

dneva v letu 2015 zmanjšalo na 2,72 dneva. Med obiskovalci je 35 % domačih gostov, ki med 

obiski porabijo manj denarja kot pred krizo in povprašujejo po cenovno ugodnejših produktih. 

Ključne besede: turizem, turistična destinacija, turistično povpraševanje, turistična ponudba, 

kriza, Kranjska Gora. 

SUMMARY 

Tourism, like all economic activities, is affected by a variety of changes, including the recent 

recession. As tourism is the most important economic activity at the Kranjska Gora 

municipality, the present thesis explores the impact of the crisis on this tourist destination since 

its beginning in 2008 up to 2015. The analysis shows a negative impact, marked by fluctuations 

in the number of overnight stays and a decline in the average length of stays of both foreign and 

domestic tourists from 3,15 days in 2008 to 2,72 days in 2015. Domestic visitors account for 

35 % of the total number of visitors. They spend less than before the recession and inquire after 

more affordable services and products. 

Keywords: tourism, tourist destination, tourism demand, tourism services, recession, Kranjska 

Gora. 
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1 UVOD 

V turizmu je v zadnjih desetletjih opaziti pospešen razvoj. Turizem je opredeljen kot svetovni 

družbeni pojav, ki ima ekonomske učinke, seže v vse dele gospodarstva in je ena njegovih 

glavnih dejavnosti. Njegov močan vpliv je zaslediti tako v narodnem gospodarstvu kot tudi v 

razvoju in zaposlovanju (Sirše idr. 2004, 5). 

Razvoj turizma je odvisen od javnega, civilnega in zasebnega sektorja, ki morajo sodelovati 

med seboj. Za zagotavljanje kakovosti in konkurenčnosti pri razvoju so potrebne tudi naložbe 

v izobraževanje ter nadgradnjo sposobnosti in spretnosti zaposlenih v turizmu. Prav tako je 

treba preprečiti negativen vpliv turizma na kakovost bivanja lokalnega prebivalstva (Bojnec in 

Papler 2010, 32; Uran in Juvan 2010, 205). 

Glavno dobro turizma je pokrajina s svojo zgodovino in tradicijo. Pokrajina, ki je turistično 

zanimiva, omogoča odpiranje novih delovnih mest in seveda tudi prihodek. Veliko se govori o 

negativnih posledicah turizma in o njegovem škodljivem vplivu na okolje, vendar pa ima več 

zadovoljivih učinkov in vsi ga želijo krepiti še naprej kljub nekaterim neželenim posledicam. 

Večkrat je turizem manj škodljiv kot določene industrijske panoge in razvoj turizma je v 

današnjem času bolj nadzorovan. Na ta način se škoda lahko v veliki meri prepreči. V mnogih 

odročnih hribovitih predelih je turizem edina dejavnost, ki pokrajino še ohranja pri življenju 

(Dekleva 1998, 25). 

V Sloveniji je turizem pomemben del gospodarstva in močno prispeva k razvoju regij (Planinc, 

Bojnec in Planinc 2013). Zgornja Gorenjska, ki jo sestavljajo občine Kranjska Gora, Jesenice, 

Žirovnica, Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Tržič, beleži okrog 90 % turističnega prihodka v 

primerjavi s celotno Gorenjsko (Papler in Bojnec 2010, 354). V občini Kranjska Gora je turizem 

glavna gospodarska dejavnost. 

1.1 Predstavitev problema 

Turizem je enako kot ostale veje v gospodarstvu izpostavljen neugodnim vplivom krize, kar se 

kaže tudi v spremembi števila gostov in nočitev. Tudi turizem v občini Kranjska Gora pri tem 

ni bil izvzet, zato se je bilo treba na nastalo situacijo ustrezno odzvati in prilagoditi turistično 

ponudbo. Turisti niso prenehali počitnikovati, vendar pa so se nekoliko spremenile njihove 

navade. Pričeli so se odločati za krajše in manj pogoste oddihe. Postali so bolj pozorni na 

razmerje med kakovostjo in ceno, zmanjšala se je tudi količina denarja, ki ga porabijo v sami 

destinaciji. Prednost so imele tiste turistične destinacije, ki so se najhitreje prilagodile na cene 

in pripravile zanimive programe, ki so turiste pritegnili. 
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1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je analizirati turistično dejavnost v izbrani občini od leta 2008 do leta 

2015 in ugotoviti, kako močno je gospodarska kriza vplivala na obisk domačih in tujih turistov. 

Ob tem bomo v diplomski nalogi zasledovali naslednje cilje:  

– definirati turistično dejavnost in njene značilnosti,  

– analizirati turistično ponudbo občine Kranjska Gora, 

– analizirati gibanje števila turistov v občini Kranjska Gora po pojavu gospodarske krize v 

letu 2008, 

– analizirati dolžino obiskov turistov v občini Kranjska Gora po pojavu gospodarske krize v 

letu 2008 ter dejavnike, ki vplivajo na omenjeno dolžino obiska, 

– analizirati potrošnjo v občini Kranjska Gora po pojavu gospodarske krize v letu 2008. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu diplomske naloge sta uporabljeni metodi sinteze in povzemanja spoznanj 

avtorjev iz dostopnih virov in strokovne literature s področja turizma, ekonomike in različnih 

sekundarnih baz podatkov. 

V empiričnem delu so za primerjalno analizo vključeni viri podatkov Statističnega urada 

Republike Slovenije (SURS) in Občine Kranjska Gora ter Lokalne turistične organizacije 

(LTO) Kranjska Gora. V tem delu je uporabljena metoda zbiranja podatkov z odprtokodno 

aplikacijo 1KA, ki omogoča storitev spletnega anketiranja. Vprašalnik so izpolnjevali domači 

turisti, obiskovalci občine Kranjska Gora. Zbrane podatke smo analizirali z naslednjimi 

statističnimi metodami: opisno statistiko (aritmetična sredina in standardni odklon) in 

korelacijsko analizo. Izvedli smo tudi intervju z direktorjem javnega zavoda Turizem Kranjska 

Gora in odgovore uporabili pri prikazu stanja, razvoja in sprememb v turizmu v obravnavani 

destinaciji. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Ker je pojav turizma izredno kompleksen, je neposredni vpliv krize nanj zelo težko izmeriti. 

Menimo, da nam je na podlagi sekundarnih podatkov in zbranih anketnih vprašalnikov 

uspelo identificirati vpliv krize na turizem v turistični destinaciji Kranjska Gora. Hkrati smo 

poskusili upoštevati tudi druge dejavnike, ki so lahko vplivali na turizem v izbrani turistični 

destinaciji. 

Kot omejitev lahko navedemo to, da smo uporabili podatke, pridobljene iz anket, ki so jih 

izpolnjevali zgolj domači turisti, ki so v času krize obiskali občino Kranjska Gora. 
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2 TEORETIČNA SPOZNANJA IN DOSEDANJE RAZISKAVE 

Turizem je izredno star fenomen, saj ljudje potujejo že od davnih časov. Vendar je turizem, kot 

ga poznamo danes, družbeni pojav, ki je posledica ekonomskega in splošnega družbenega 

razvoja sodobne družbe. Turizem opredeljuje veliko število dejavnikov, ki se med seboj 

prepletajo (Vorina 2012, 8). 

2.1 Definicija turizma 

S pojmom turizem so se ukvarjali mnogi znanstveniki in številne organizacije. Zaradi 

dinamičnosti, vseobsežnosti in kompleksnosti ga ni enostavno opredeliti in zato ga različni 

avtorji definirajo različno. 

Izvor besede turizem je starofrancoski koren »tour«, ki pomeni gibati se, iti okoli, torej gre za 

gibanje z vrnitvijo v izhodišče (Planina 1996, 41). 

Za prvo znanstveno definicijo turizma velja definicija Walterja Hunzikerja in Kurta Krapfa iz 

leta 1942, ki pravi, da je turizem skupek pojavov in odnosov, ki se pojavijo zaradi potovanj in 

zadrževanja tujcev v določenem kraju, če posledično ne postane naselitev stalna in povezana z 

ukvarjanjem s pridobitno dejavnostjo (Planina in Mihalič 2002, 29). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je turizem definiran kot pojav, ko človek 

potuje in za nekaj časa spremeni kraj bivanja zaradi razvedrila, oddiha, in hkrati kot 

gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z nudenjem uslug turistom, z namenom zadovoljevanja 

njihovih potreb. 

Organizacija UNWTO definira turizem kot aktivnosti, ki se nanašajo na potovanje in 

zadrževanje ljudi zunaj vsakdanjega življenjskega okolja za največ dvanajst mesecev zaradi 

zabavnih, poslovnih ali drugačnih motivov (Mihalič 2008, 8). 

SURS pa definira turizem kot skupek dejavnosti oseb, ki migrirajo v kraj zunaj svojega 

standardnega okolja, da bi tam preživljali prosti čas, se sprostili, sklepali posle in drugo, ter 

ostanejo tam neprekinjeno manj kot dvanajst mesecev (Mihalič 2008, 9). 

Poglavitno razliko med prvo definicijo in definicijami, ki veljajo dandanes, lahko opazimo pri 

tem, da prva izključuje posel kot razlog za turizem. Takrat poslovni turizem še ni bil razvit, 

kasneje pa je stroka pričela priznavati poslovna potovanja kot del turizma. 

2.2 Vrste turizma 

Turizem je zelo težko deliti na posamezne vrste, saj so te zelo različne in so med seboj 

sestavljene. 
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Svetovna trgovinska organizacija (WTO) deli turizem na naslednje vrste: domači turizem, 

receptivni turizem (nanaša se na sprejemanje turistov), emitivni turizem (potovanja turistov iz 

kraja stalnega bivanja), notranji oz. interni turizem, nacionalni turizem, mednarodni turizem, 

intraregionalni turizem, interregionalni turizem, aktivni (če gre za priliv deviznih sredstev, ki 

je večji od odliva) in pasivni turizem (Mihalič 2008). 

Turizem lahko razvrščamo na podlagi mnogo kriterijev. Najpogostejši kriteriji za vrstitev po 

posameznih vrstah so (Veljković in Colarič-Jakše 2014): 

– starostna doba: otroški, mladinski, družinski, seniorski turizem; 

– prostor, kjer se turizem dogaja: urbani, ruralni; 

– letni časi: zimski, poletni; 

– objekti bivanja: hoteli, kampi, hostli; 

– smeri gibanja: emitivni, receptivni; 

– trajanje bivanja: izletniški, vikend, tranzitni turizem, daljša turistična potovanja; 

– intenzivnost koriščenja kapacitet: sezonski, zunajsezonski; 

– način organizacije: individualni, organizirani; 

– prostorska razsežnost: lokalni, regionalni, nacionalni; 

– prostor turističnega potovanja: morski, termalni, planinski; 

– vpliv na plačilno bilanco: aktivni, pasivni. 

Poleg tega pa poznamo še ostale vrste turizma (Veljković in Colarič-Jakše 2014): 

– nagradni turizem oz. motivacijska potovanja; 

– socialni turizem; 

– alternativni turizem; 

– mehki turizem; 

– integrirani turizem; 

– trajnostni turizem; 

– ekoturizem; 

– verski, romarski turizem; 

– poslovni turizem. 

Umestitev turizma po enem kriteriju še ne pomeni, da ga ne moremo hkrati po drugem kriteriju 

razvrstiti v drugo skupino, torej lahko ena vrsta turizma zadošča več pogojem (Veljković in 

Colarič-Jakše 2014, 33). 

Kot odgovor na škodljive učinke turizma se je pojavil trajnostni turizem, njegova pot za dosego 

zadanih turističnih ciljev pa temelji na tem, da ne izčrpava naravnih in kulturnih virov ali 

uničuje okolja (Gomezelj Omerzel 2006, 21). 
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2.3 Turistična destinacija in povpraševanje 

Turistična destinacija je definirana kot geografski prostor, izbran kot cilj turističnega potovanja, 

in vključuje vse potrebno za bivanje, razvedrilo in preskrbo. Turistična destinacija ustvarja 

turistično povpraševanje in je razlog za potovanje (Mihalič 2008, 160). 

Planina in Mihalič (2002) navajata, da turisti izbirajo destinacije na podlagi ciljev in namenov 

potovanj ter glede na privlačnost destinacije, ki je lahko naravna, kulturna, socialna ali zgrajena. 

Med naravne privlačnosti spadajo geografske značilnosti, med kulturne predvsem zgodovinske 

značilnosti, socialna značilnost je na primer drugačen način življenja, zgrajene privlačnosti pa 

so spomeniki, smučišča, kopališča ter vse turistične in neturistične zgradbe. 

Turistično povpraševanje je znanstveno opredeljeno kot kvota turističnih proizvodov, ki jih je 

turist pripravljen potrošiti pri določeni ravni cen in določenem stanju deviznih tečajev 

(Hunziker in Krapf 1942, po Mihalič 2008, 69). 

Turistično povpraševanje ima naslednje lastnosti (Planina 1997): 

– precejšnja odvisnost povpraševanja od dohodka in cene; 

– pogojenost s količino prostega časa posameznikov; 

– morebitno nadomeščanje z drugimi dobrinami ali preložitev na kasnejši čas. 

Zato se turistično povpraševanje hitro in močno spreminja, posledično je tudi turistično 

gospodarstvo zelo občutljivo (Planina 1997, 78). 

Turistično povpraševanje je zelo različno od turistične ponudbe, je pa prav povpraševanje 

gonilna sila razvoja turizma, ki mu sledi turistična ponudba, saj količina povpraševanja vpliva 

na količino ponudbe. Ko se na trgu pojavi turistično povpraševanje, se mu skuša prilagoditi 

turistična ponudba. Tudi cena se oblikuje v skladu s povpraševanjem. Recipročno pa tudi cena 

na strani ponudbe vpliva na količino povpraševanja. 

Zaradi globalizacije se zdi, da je v turizmu postalo domače povpraševanje manj pomembno, 

vendar pa prav domači kupci ohranjajo veliko težo zaradi bližine trga in zanesljivosti oskrbe 

(Bobek in Kenda 2003, po Gričar in Bojnec 2009, 26). Za turizem je domače povpraševanje 

izredno pomembno v kritičnih situacijah, ko na primer nestabilnost političnih razmer, 

teroristični napadi, recesija, nenaden izbruh nalezljivih bolezni in klimatske spremembe v 

trenutku spremenijo smer turističnih tokov. Če je domače povpraševanje majhno, so ponudniki 

prisiljeni v prodajo storitev na tujih trgih in hkrati tudi v izboljševanje ponudbe (Gričar in 

Bojnec 2009, 27). 
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2.4 Turistična ponudba 

Turistična ponudba je definirana kot množica turističnih dobrin, ki bi jo ponudniki prodali pri 

dani ravni cen in stanju deviznih tečajev (Hunziker in Krapf 1942, po Mihalič 2008, 147). 

Pri oblikovanju turističnega povpraševanja igrajo pomembno vlogo turistične privlačnosti, ki 

pa nastanejo šele, ko obstaja turistična ponudba, ki jih napravi dostopne za turiste (Planina in 

Mihalič 2002, 106). 

Turistična ponudba se deli na primarno in sekundarno. Primarna zajema dobrine, ki se jih ne da 

več proizvesti, vsaj ne enako kakovostno in v enaki vrednosti. Sekundarna obsega proizvode 

dela, ki jih človek še vedno lahko proizvaja in hkrati ohrani vrednost ter kakovost. Primer 

primarne turistične ponudbe so naravne dobrine, na kakovost katerih človek ne more vplivati 

ali jih proizvesti. Drug del primarne ponudbe je antropogeni del, ki obsega dobrine, ki jih je 

človek proizvedel v preteklosti in se jih ne da ponoviti, na primer zgodovinski in kulturni 

spomeniki. Sekundarna turistična ponudba pa je turistična infrastruktura, ki obsega tudi 

osnovno infrastrukturo in turistično superstrukturo. Med osnovno infrastrukturo spadajo 

objekti, ki jih turisti uporabljajo, po njih pa direktno ne povprašujejo. Turistična infrastruktura 

obsega hotele, kopališča, športna igrišča in še mnoge druge objekte, kjer se izdelujejo produkti 

in se ponujajo storitve, ki so predmet turističnega povpraševanja. K superstrukturi spadajo 

rezultati proizvodnje turistične infrastrukture, torej turistični proizvodi in storitve, na primer 

gostinske storitve. Primarni in sekundarni del turistične ponudbe sta zelo prepletena in odvisna 

drug od drugega. Naravne in kulturne zanimivosti so brez turistično privlačne infrastrukture 

praktično neuporabne, saj ostajajo le privlačnost, ki se ne pojavi na trgu. Sekundarna turistična 

ponudba pa ni dovolj, saj ji manjkajo osnovne privlačnosti (Mihalič 2008, 150–152). 

Uran in Ovsenik (2006, 36) navajata naslednja temeljna področja turistične ponudbe: 

– aktivne počitnice v vseh letnih časih (pohodništvo, smučanje …); 

– kultura (festivali, mesta …); 

– doživetja v naravi (kampi, ekoturizem, turizem na podeželju …); 

– gastronomija; 

– zdravje in dobro počutje (zdravilišča, wellness …); 

– poslovni turizem; 

– zabaviščni turizem in igralništvo; 

– ponudba za zahtevnejše goste; 

– ponudba za mlade. 

Posameznik se pri odločitvi za določeno prostočasno dejavnost postavi v vlogo potrošnika. Pri 

tem upošteva svoje potrebe in ponudbo, ki mu je na razpolago (Ovsenik 2015, 17). 
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2.5 Turistični trg 

Trg je sestavljen iz kupcev in prodajalcev. Obnašanje in odločitve kupcev se kažejo na strani 

povpraševanja, obnašanja, odločitve prodajalcev pa se kažejo na strani ponudbe (Bojnec idr. 

2006, 48). 

Nemec Rudež in Bojnec (2007, 25–26) definirata turistični trg kot stik med turističnim 

povpraševanjem in turistično ponudbo, tu se odloča o kupljenem oziroma prodanem turističnem 

proizvodu in njegovi ceni. Na trgu se neprestano dogajajo spremembe na obeh straneh, na strani 

ponudbe in na strani povpraševanja, trg pa sledi tudi novim trendom. 

Na sodobni turizem imajo velik vpliv (Nemec Rudež in Bojnec 2007): 

– pospešeno razvijanje nekaterih oblik turizma (ekološki turizem, doživljajski turizem); 

– kvantitativni razvoj določenih turističnih trgov (rast turizma v novih turističnih destinacijah, 

rast ruskega in azijsko-pacifiškega turističnega trga); 

– spremembe vedenja turističnih potrošnikov, ki so bolj nepredvidljivi kot nekoč in aktivnejši, 

bolj individualni in zahtevnejši; 

– nove tehnologije (predvsem internet). 

Turistični trg se lahko deli (Nemec Rudež in Bojnec 2007): 

– glede na krajevni obseg poslovanja (mednarodni oz. globalni, nacionalni, regionalni in 

lokalni); 

– po vsebini oz. določenih segmentih turizma (trg organiziranih potovanj, trg organiziranja 

kongresov in sejmov, trg storitev zdravstvenega turizma); 

– po stopnji konkurence na turističnem trgu. 

Če niti kupec niti prodajalec ne moreta vplivati na tržno ceno, govorimo o popolni konkurenci, 

ki se v praksi ne pojavlja, saj bi bilo zanjo potrebnih izredno veliko ponudnikov in kupcev, kjer 

bi imel vsak premajhno moč na trgu, da bi lahko vplival na ceno. V praksi torej srečamo le 

nepopolno konkurenco, kjer velja, da imajo tržni osebki vpliv na ceno. Ločimo med konkurenco 

na strani prodajalcev in tisto na strani kupcev, večkrat se pojavi med prodajalci, saj se morajo 

prav oni prilagajati kupcem. Večja ko je konkurenca med prodajalci, manjši vpliv ima 

posamezen prodajalec na tržno ceno. Če konkurence praktično ni, govorimo o monopolu 

(Nemec Rudež in Bojnec 2007, 28). 

2.6 Gospodarstvo, kriza in turizem 

»Turizem je dejavnost, ki prispeva h gospodarskemu, družbenemu in socialnemu razvoju 

posameznega kraja in države kot celote. Turizem in gostinstvo skupaj ustvarjata pomemben 

delež BDP in hkrati zagotavljata številna delovna mesta v državi.« (SURS 2014) Da je vodenje 

turističnega gospodarstva lahko uspešno, je potrebno dobro znanje financ, menedžmenta, 
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marketinga, upravljanja z ljudmi ter drugih poslovnih in družbenih ved (Prodnik in David 2009, 

12). 

2.6.1 Vpliv turizma na gospodarstvo 

Ker turizem sestavlja zelo veliko storitvenih dejavnosti, je težko določiti celoten gospodarski 

vpliv turizma (Nemec Rudež in Bojnec 2007, 9). Ekonomske funkcije turizma so: devizna, 

kompenzacijska, konverzijska, zaposlitvena, inflacijsko-deflacijska, multiplikacijska in 

indukcijska (Cvikl in Alič 2009, 60). 

Turizem lahko vpliva na gospodarstvo na več načinov, in sicer na (Mihalič 2008): 

– višino bruto domačega proizvoda (BDP) oz. gospodarsko rast; 

– ponovno delitev BDP; 

– plačilno bilanco; 

– valorizacijo naravnih in kulturnih dobrin, ki se spreminjajo v del turistične ponudbe ob 

pomoči turističnega gospodarstva; 

– zaposlenost; 

– inflacijo in deflacijo; 

– nagnjenost k uvozu; 

– negativne zunanje učinke. 

Zasedenost kapacitet, število prihodov in število prenočitev gostov so pokazatelji v turističnem 

gospodarstvu. 

Za vpliv turizma na bruto domači proizvod se uporablja metodo satelitskih računov za turizem 

(Mihalič 2008, 226). Razvili so jo strokovnjaki iz več mednarodnih organizacij, da bi izboljšali 

merjenje ekonomskega pomena turizma, in sicer merijo obseg ponudbe in povpraševanja v 

turizmu, njuno vlogo pri narodnem gospodarstvu ter vpliv na zaposlovanje. 

Satelitski računi za turizem omogočajo (Zagoršek idr. 2008): 

– izdelavo statističnega pregleda turizma na ravni narodnega gospodarstva; 

– oceno pomena turizma na ravni narodnega gospodarstva; 

– oceno posrednih učinkov turizma na ostala gospodarska področja; 

– oceno vpliva turizma na trg delovne sile; 

– primerljivost teh rezultatov na mednarodni ravni. 

Vse to se lahko uporabi pri oblikovanju strategij in politik za nadaljnji razvoj turizma (Zagoršek 

idr. 2008, 29). 
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2.6.2 Vpliv gospodarstva na turizem 

Turizem je izredno občutljiv za gospodarske negotovosti in nestabilnosti, saj so razpoložljiva 

denarna sredstva za turistično potrošnjo odvisna od deleža, ki je potreben za zadovoljitev 

eksistenčnih oziroma nujnejših dobrin. Ker spadajo turistične potrebe med manj nujne, jih 

vedno lahko nadomestimo z drugimi vrstami potreb ali jih odložimo za nedoločen čas (Loborec 

in Gajić 2010, 18). 

Planina (1997, 105) pravi, da ljudje nujo po turističnih potovanjih nadomestijo z: 

– nujnejšimi, eksistenčnimi dobrinami, na primer stanovanje, hrana in obleka; 

– vrsto rekreacije, ki zahteva manj finančnih sredstev ali manj prostega časa, na primer 

športno udejstvovanje v kraju bivanja, gledanje televizije; 

– nakupom takih proizvodov, ki sicer niso nujnejši kot potovanja, imajo pa materializirano 

vrednost in se ne porabijo naenkrat, pač pa trajajo dlje in jih je možno tudi prodati, na primer 

nakup televizije, novega avtomobila. 

Razlogov za takšno nadomeščanje turističnega povpraševanja je veliko, večinoma pa pride do 

zamenjave v primeru, ko se poslabša kateri od naslednjih dejavnikov (Planina 1997): 

– če se povišajo cene za življenjsko nujne dobrine, dohodek pa ostane nespremenjen; 

– če ostanejo cene in dohodek nespremenjeni, skrajša pa se prosti čas; 

– če se zniža dohodek ob enakem prostem času; 

– če se poviša realni dohodek, zlasti v primeru, ko je že dosežen visok življenjski standard. 

Vendar se v zadnjem primeru potreba po turističnih potovanjih kmalu povrne, lahko tudi v še 

nujnejši obliki (Planina 1997, 106). 

Za koliko časa se odloži potreba po turističnem potovanju, je odvisno od pogostosti, količine 

zahtevanega prostega časa in količine dohodka, ki je potreben za to (Planina in Mihalič 2002, 

67). 

Dohodek določa količino turističnega povpraševanja, pri dohodkih, ki rastejo, turistično 

povpraševanje narašča hitreje kot dohodek (Hunziker in Krapf 1942, po Planina in Mihalič 

2002, 75). S povišanjem dohodkov se povečuje tudi delež izdatkov za turizem, o tem govori 

četrti Engelov zakon, velja pa tudi obratno – manjši ko je dohodek, manjše je turistično 

povpraševanje. Če že pride do znižanja dohodkov in je treba varčevati, se bodo ljudje v večji 

meri odločali za varčevanje pri kratkih, vmesnih, enodnevnih ali vikend počitnicah kot pa pri 

glavnih poletnih počitnicah (Bronner 2016, 200). Raziskave pa kažejo tudi, da je učinek 

spremembe BDP na potrošnjo v turizmu bolj izrazit v državah z ne tako strogimi varčevalnimi 

ukrepi (Wang 2014, 9). 
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2.6.3 Kriza in njen potek 

SSKJ (2000) definira krizo kot stanje v gospodarstvu, ko se dobre razmere za razvoj pričnejo 

hitro poslabševati. V svetu se je skozi čas pojavilo veliko kriz, po katerih je vedno sledilo 

okrevanje. Vojna in depresija sta bili vedno sovražnici trdnosti gospodarstva, vendar je v 

industrijsko razvitem svetu prišlo do trajnostne gospodarske rasti, v kateri so bile recesije kratke 

in mile, okrevanja pa močna in trajna. A se je gospodarski cikel vedno ponavljal in se še danes. 

Tržni fundamentalizem temelji na predpostavki, da imamo popolno konkurenco, kjer si vsak 

posameznik prizadeva za čim večjo osebno korist, kar naj bi prispevalo tudi k celotni družbi. A 

to ni realno, saj niso izpolnjeni pogoji zanjo. Zato nastajajo t. i. finančni baloni, kjer cene 

sredstev v premoženjskem razredu narastejo tako visoko, da niso več realne, saj jih ni mogoče 

upravičiti z dejavniki, ki določajo ponudbo in povpraševanje. Ob nastajanju finančnega balona 

posamezniki povišujejo dobiček na račun drugih posameznikov, tveganja, ki so večja, če je višji 

tudi potencialni dobiček, pa prelagajo na druge (Štiblar 2008, 85). 

Ko finančni balon preraste meje, poči. Ko je nepremičninski balon v Združenih državah 

Amerike počil, je to pomenilo pričetek svetovne finančne krize. Zaradi večanja povpraševanja 

po nepremičninah so cene teh strmo rasle, predvsem na podlagi nizkih obrestnih mer in lahko 

odobrenih kreditov. Posledično se je razcvetelo gradbeništvo, odprla so se številna nova 

delovna mesta in gospodarska rast se je povečevala. Kmalu je prišlo do presežka nepremičnin, 

ki se jih ni dalo več prodati. Cene nepremičnin, ki so bile preveč napihnjene, so se v letih 2006 

in 2007 pričele zniževati, poku nepremičninskega balona je sledil tudi pok finančnega balona. 

Med bankami se je pojavilo nezaupanje in medbančni denarni trg je ohromel. Prišlo je do padca 

valut, večanja brezposelnosti in splošne krize v gospodarstvu. Gre namreč za proces, ki se 

dogaja v vseh prizadetih gospodarstvih in se lahko prične kjerkoli na sklenjenem krogu, ki je 

prikazan na sliki 1 (Krugman 2009, 94). Gospodarstvo si vse do danes še vedno ni popolnoma 

opomoglo. 

 

Slika 1: Začarani krog finančne krize 

Vir: Krugman 2009, 95. 
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Svetovna gospodarska kriza je imela velik vpliv tudi na slovensko gospodarstvo, zelo ga je 

prizadelo zmanjšanje tujega povpraševanja, predvsem nemškega. Kriza je tako zajela tudi 

Slovenijo, kar jasno kažejo podatki letne rasti BDP (preglednica 1). 

Preglednica 1: Letna rast BDP za Slovenijo 

Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BDP, 

stopnja 

realne rasti 

(%) 

4,0 5,7 6,9 3,3 –7,8 1,2 0,6 –2,7 –1,1 3,1 2,3 

Vir: SURS 2016a. 

Turizem predstavlja 4,9 % celotnega BDP Slovenije (SURS 2015) in je posledice krize občutil 

med zadnjimi, saj je mednarodni turizem pričel kazati upadanje v poletnih mesecih leta 2008, 

najhujše leto pa je bilo 2009. Kljub temu da je turizem precej občutljiva dejavnost, se je v krizi 

pokazala njegova tržna prilagodljivost. STO je že na začetku krize sprejela vrsto ukrepov za 

zmanjšanje vpliva krize, a je turizem v Sloveniji vseeno okreval počasneje kot evropski. To je 

posledica kasnejšega nastopa krize v turizmu pri nas, torej je kasnejše tudi okrevanje (Mihalič 

in Kuščer 2010, 1). 

2.7 Geografske značilnosti in podnebje v občini Kranjska Gora 

Občina Kranjska Gora leži v severozahodni Sloveniji in zajema Zgornjesavsko dolino od 

Hrušice navzgor. Ustanovljena je bila leta 1995 in obsega deset naselij: Mojstrana, Zgornja 

Radovna, Dovje, Belca, Srednji vrh, Gozd - Martuljek, Kranjska Gora, Log, Rateče in 

Podkoren, meji pa na Avstrijo oz. Karavanke na severu, Italijo na zahodu, Julijske Alpe na jugu 

in občino Jesenice na vzhodu. Njena površina znaša 256,3 km2, del območja leži v Triglavskem 

narodnem parku, ki je zavarovano območje. 

Celotno območje ima precej razgiban relief, v Julijske Alpe se zajedajo ledeniške gorske doline 

značilnih koritastih oblik, obdane s slemeni. Zahodne Karavanke se razprostirajo ob severni 

meji občine in imajo značilno alpsko slemenitev v smeri vzhod–zahod. Povprečna nadmorska 

višina občine je 1304 m. 

Poseljena so predvsem ravninska dna dolin, saj je dostopnost okoliških pobočij težja zaradi 

velikih naklonov in razgibanosti reliefa, zato so pobočja manj primerna za poselitev. Občina 

obsega pet krajevnih skupnosti, po zadnjih znanih podatkih (SURS 2016e) ima 5294 

prebivalcev. Osrednja dolina občine je dolina Save Dolinke, najbolj znane stranske doline pa 

so Vrata, Kot, Krma, Planica s Tamarjem, sledijo še Krnica, dolina Male Pišnice in dolina 

Radovna. Planico obdajajo Macesnovec in tri Ponce, nad Tamarjem se dviga Jalovec, nad 

dolino Pišnice pa Vitranc, Mojstrovka in Prisank. Nad Krnico sta najmogočnejša Razor in 

Škrlatica. Nad Gozdom - Martuljkom se bohotijo vrhovi od Špika do Kukove špice, nad Vrati 
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so Stenar, Pihavec in Triglavska severna stena. Med Vrati in Kotom kraljuje Cmir, med Krmo 

in Kotom pa Rjavina. Triglavsko pogorje loči od Mežakle dolina Radovna. V Karavankah se 

zvrstijo vrhovi od Peči na zahodu prek najvišje Kepe do Hruškega vrha na vzhodu. Ime so 

dobile po značilni vzhodno-zahodni smeri hrbtov, ki si sledijo kot karavana.  

Za občino je značilno gorsko podnebje z dolgimi in hladnimi zimami ter kratkimi in zmerno 

toplimi poletji. Pogosti so vzhodni vetrovi in obilne padavine. Zima večinoma traja štiri do pet 

mesecev, od katerih so kar štirje zasneženi, januar je najhladnejši mesec, avgust pa najtoplejši 

(Občina Kranjska Gora in LTO Kranjska Gora 2015). 

2.8 Naravne in kulturne znamenitosti v občini Kranjska Gora 

Občina Kranjska Gora je najbolj znana prav po svojih naravnih lepotah in kulturnem bogastvu. 

Pokrajino ledeniških dolin bogatijo veličastni slapovi, jezera, čiste reke in bogata flora in favna. 

V dolini Vrata je slap Peričnik, ki je s svojimi 52 metri eden najvišjih slovenskih slapov. Sava 

Dolinka izvira kot slap Nadiža v Tamarju, kmalu ponikne in drugič privre na dan v Zelencih, 

ki navdušujejo s svojo zeleno barvo in so razglašeni za naravni rezervat. Jezero Jasna, ki leži 

ob vznožju najvišjega slovenskega cestnega prelaza Vršič, je sestavljeno iz dveh medsebojno 

povezanih umetnih jezer ob sotočju Velike in Male Pišnice. Pod vasjo Rateče se ob obilnem 

dežju spomladi ali jeseni napolni presihajoče jezerce Ledine. Kamniti obraz Ajdovske deklice 

je ena najlepših umetnin, ki jih je oblikovala narava v severni steni Prisanka, tam pa najdemo 

tudi zelo znano Prednje okno. Pod Špikom najdemo Zgornji in Spodnji Martuljkov slap, Zgornji 

se v treh stopinjah spušča kar prek 110 metrov navpične stene. Slap Lucifer je poleti le skromen 

slapič v bližini Gozda - Martuljka, pozimi pa zamrzne in postane zanimiv za ledne plezalce. Iz 

Mojstrane do Vrat je speljana pešpot Pot Triglavske Bistrice, ob kateri so naravne znamenitosti 

Galerije. To so obsežni previsi iz konglomeratnih plasti, ki jih je nekoč spodjedla Bistrica. V 

Radovni je Gogalova lipa, ki je visoka 25 metrov in ima obseg 642 centimetrov, starost pa 

ocenjujejo na 500 let. 

V alpskih dolinah je kar nekaj koč, na primer Kovinarska koča v Krmi, Aljažev dom v Vratih, 

Planinski dom v Tamarju, brunarica Pri Ingotu blizu Martuljkovih slapov in še mnoge druge. 

Na Triglavu pa stoji Aljažev stolp. 

Ob cesti, ki vodi mimo Dovjega, stoji spomenik Jakobu Aljažu. Liznjekova domačija v Kranjski 

Gori je preurejena v muzej, kjer lahko vidimo, kako so živeli premožni kmetje v 17. stoletju. V 

Kranjski Gori je tudi rojstna hiša Josipa Vandota. Ob poti na Vršič stoji Ruska kapelica, ki je 

spomin na leta 1916 umrle ruske vojne ujetnike, ki jih je zasul plaz, ko so gradili cesto čez Vršič 

(Černe 2015, 31). V okolici so grobovi in kamnita grobnica. V Mojstrani je Slovenski planinski 

muzej, ki privabi veliko obiskovalcev, saj je edinstveno planinsko in gorniško središče v 

Sloveniji. Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni je etnografski muzej na prostem in ena 

http://www.kranjska-gora.si/si/zgornjesavska-dolina/kraji/ratece-planica
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najstarejših in spomeniško obnovljenih kmečkih domačij v Triglavskem narodnem parku. V 

Radovni stojita še Psnakova žaga in mlin. Romarska pot na Svete Višarje je potekala tudi skozi 

Mojstrano, kar dokazujejo freske, ki so poslikane na Šmercovi domačiji (Kranjska Gora 2016). 

2.9 Turistična ponudba v občini Kranjska Gora 

Prvotni gospodarski dejavnosti na tem območju sta bili kmetijstvo in prevozništvo, danes pa 

prevladuje predvsem turizem, ki se je pojavil konec 19. stoletja. K razvoju turizma je bistveno 

prispevala železniška proga Ljubljana–Jesenice–Trbiž, ki je bila odprta leta 1870 in ukinjena 

leta 1966, Kranjsko Goro pa je dvignila iz anonimnosti in povprečnosti (Mlinar 2014, 22). 

Turizem v občini Kranjska Gora ima dolgoletno tradicijo, saj je bilo Turistično društvo 

Kranjska Gora ustanovljeno že leta 1904, kot eno prvih v Sloveniji. Razvoj turistične dejavnosti 

multiplikativno učinkuje tudi na druge panoge v gospodarstvu, sociološki in prostorski razvoj 

ter ohranja naravno in kulturno dediščino. Občina Kranjska Gora ima status zaokroženega 

turističnega območja oz. destinacije in je med prvimi občinami v Sloveniji ustanovila javni 

Zavod za promocijo in razvoj turizma leta 1997, kasneje LTO Zavod za turizem občine 

Kranjska Gora (Občina Kranjska Gora in LTO Kranjska Gora 2015, 1), danes pa se imenuje 

Turizem Kranjska Gora. 

Poleg vseh naravnih in kulturnih lepot turiste privabljajo številne možnosti planinskega, 

alpinističnega in drugega športnega udejstvovanja ter druge turistične zanimivosti: Planica z 

novim Nordijskim centrom (prizorišče svetovnega pokala v smučarskih skokih), smučišči 

Podkoren in Vitranc (tu potekajo tekmovanja v alpskem smučanju), kolesarska proga od 

Mojstrane do Rateč (urejena na opuščeni železniški progi), Lavtižarjevi, Aljaževi dnevi 

(kulturne prireditve v občini Kranjska Gora) in podobno. 

Destinacija občina Kranjska Gora je bivalentna, kar pomeni, da ima dve različni privlačnosti, 

ki se pojavljata v različnih letnih časih (Planina 1997, 175). Kranjska Gora ima zimsko in 

poletno sezono, kar se kaže tudi v dveh vrstah turizma in dveh vrstah obiskovalcev, ki pa se 

med seboj ne izključujeta (Planina in Mihalič 2002, 131). Pozimi so najbolj priljubljeni 

smučanje, tek na smučeh, skoki, sankanje in ledno plezanje, poleti pa predvsem kolesarjenje, 

pohodništvo, alpinizem in drugi gorski športi. 

Občina pa se je osredotočala tudi na kongresni in igralniški turizem, ki naj bi čim bolj zapolnila 

kapacitete v mrtvi sezoni med glavnima sezonama. V prihodnosti naj bi to vrzel vedno bolj 

zapolnjevala tudi zdraviliški oz. wellness turizem in ekološki turizem. 

V občini Kranjska Gora je širok spekter nastanitvenih kapacitet. Skupno je na voljo približno 

5800 turističnih ležišč, od tega jih je okoli 1900 v hotelskih in podobnih kompleksih, več kot 

200 v kampih, največ pa jih je v ostalih nastanitvenih objektih (SURS 2016c). Večina kapacitet 

je v Kranjski Gori (preglednica 2). 
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Preglednica 2: Nastanitvene kapacitete v občini Kranjska Gora 

Kraj 
Kranjska 

Gora 

Gozd - 

Martuljek 

Dovje in 

Mojstrana 
Podkoren 

Rateče - 

Planica 
Skupaj 

št. hotelov 8 2  1  11 

št. penzionov 5   1  6 

št. gostišč s 

prenočišči 
4 1 1  1 7 

št. apartmajev 

in sobodajalcev 
158 26 29 13 22 248 

št. turističnih 

kmetij 
1  1   2 

št. počitniških 

domov 
3     3 

št. mladinskih 

hotelov 
1  1 1 1 4 

št. planinskih 

koč 
5  4  2 11 

št. kampov 1  1   2 

Vir: Občina Kranjska Gora 2016a. 

Julija 2016 se je po osmih letih ponovno odprl prenovljen kamp v Gozdu - Martuljku, iz 

katerega je čudovit pogled na Špikovo skupino. 

Večina malih podjetij v občini se ukvarja s hotelirsko ali gostinsko dejavnostjo. V občini 

Kranjska Gora je bil v dejavnosti gostinstvo, kamor sodi večina s turizmom povezanih 

dejavnosti, ob koncu leta 2014 delež delovno aktivnih oseb največji v Sloveniji, in sicer 37 % 

(SURS 2016b). 
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3 OSNOVNI POKAZATELJI IN ANALIZA STANJA TURIZMA V OBČINI 

KRANJSKA GORA 

Osnovni pokazatelji in analiza stanja na področju zanimanja za obravnavano destinacijo so 

razvidni iz javno dostopnih podatkov, predhodnih analiz in analiz vprašanj, zastavljenih 

določeni ciljni skupini. Javno dostopni podatki Občine Kranjska Gora in statistični podatki 

SURS so osnova za analizo stanja, nadgraditev te analize pa je mogoča na podlagi izbrane ciljne 

skupine anketirancev kot tudi na podlagi analize intervjuja. 

3.1 SWOT-analiza 

Za vsako organizacijo je zelo pomembno, da ve, kakšno je njeno stanje pri določenih 

dejavnostih, če se primerja s konkurenti (Biloslavo 2006, 72). Za analiziranje stanja se uporablja 

SWOT-analiza (tudi SPIN-analiza, strateški križ). SWOT je kratica za angleške izraze 

strenghts, weaknesses, opportunities in threats oziroma SPIN za slovenske slabosti, prednosti, 

izzivi in nevarnosti (Tavčar 1999, 74). S to metodo se analizirajo prednosti in slabosti v 

notranjem okolju in izzivi ter nevarnosti v zunanjem okolju (Biloslavo 2006, 72).  

V SWOT-analizi turistične destinacije Kranjska Gora so prikazane njene prednosti, slabosti, 

priložnosti in nevarnosti (Občina Kranjska Gora in LTO Kranjska Gora 2015, 21–26).                                                                                                                                 

3.1.1 Prednosti 

Povzeto po Občina Kranjska Gora in LTO Kranjska Gora (2015): 

– Alpska dolina s čudovito naravo, čisto vodo, čistim zrakom in bogastvom flore in favne, 

izpolnjevanje kriterijev za »Turistični kraj v zdravilnem podnebju«. 

– Karavanke in Julijske Alpe s pohodniškimi potmi in planinskimi kočami, Triglavski narodni 

park. 

– Tromeja – povezanost treh dežel, treh narodov in treh kultur. 

– Cestne povezave – dostop do avtocest v manj kot 20 minutah v katerikoli smeri, bližina 

mednarodnih letališč (Brnik, Celovec, Benetke, Trst). 

– Dolga (112 let) in bogata turistična tradicija. 

– Kakovostna in raznolika ponudba namestitev in wellness storitev v hotelih, ponudba zabave 

in iger na srečo; porast malih družinsko vodenih penzionov in hotelov z inovativno 

ponudbo. 

– Urejenost krajev (obnovljene fasade, cvetlični nasadi), lokalno prebivalstvo ima vse boljši 

odnos do turizma; od leta 2015 povezava krajev v Zgornjesavski dolini s turističnim 

avtobusom. 

– Lokalna kulinarika v domačih gostilnah in restavracijah, lokalna blagovna znamka »Moje 

naravno iz doline«. 
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– Dobra športno-turistična infrastruktura – smučišča in tekaške proge, kolesarska pot, 

pohodniške poti, večnamenska športna dvorana, športni park Ruteč, igrišča (nogometna in 

začetek igrišča za golf). 

– Izjemna športna tradicija – 55 let Pokala Vitranc, 80 let skokov v Planici; neprestana 

vlaganja v smučarski Poligon v Podkorenu, leta 2015 zgrajen novi Nordijski center Planica, 

ki je dobil Plečnikovo nagrado v letu 2016. 

– Zelo uspešni športniki – olimpijci. 

– Planinska in alpinistična tradicija – Slovenski planinski muzej v Mojstrani, ki je nagrajenec 

Fundacije Kralja Alberta I. za leto 2016 za dosežke, ki imajo pomemben vpliv na gorski 

svet. 

– Bogata arhitekturna in kulturna dediščina. 

– Zgodbe, ki so lahko integralni turistični produkt (Kekec in Triglavske pravljice). 

3.1.2 Slabosti 

Povzeto po Občina Kranjska Gora in LTO Kranjska Gora (2015): 

– Slaba kakovost cest – regionalna cesta od Jesenic do Rateč (na njej so tudi nekateri zelo 

nevarni odseki brez pločnikov za pešce), cesta v Planico. 

– Problem z mirujočim prometom, ureditev parkirišč in postajališč za avtodome, pritisk 

prometa na alpske doline in prelaz Vršič, prometna ureditev ob velikih športnih prireditvah.   

– Centralizirane nastanitvene kapacitete v središču Kranjske Gore in premalo motivacije za 

razvoj gostinsko-turistične ponudbe tudi v drugih krajih občine. 

– Prostorske omejitve, birokratske ovire, nejasni koncepti pri urejanju prostora, izigravanje 

zakonov in pritiski na prostor z vsebinami, ki so neprimerne (pretirana pozidava z 

apartmajskimi objekti, izsiljevanje z igralnicami in igralnimi saloni, veliki in nedokončani 

objekti). 

– Premajhna povezanost ponudnikov gostinskih storitev z lokalnimi pridelovalci hrane in 

izkoriščenost njihove obstoječe blagovne znamke. 

– Premalo komplementarnih dejavnosti v turizmu, ki bi se lahko razvijale vzporedno in 

podpirale razvoj turizma (domača obrt). 

– Smučišča v Kranjski Gori so na zelo nizki nadmorski višini (810–1000 metrov), kar 

predstavlja problem v času slabih zim; Kranjska Gora tudi nima smučišča oziroma povezave 

na visokogorsko smučišče nad 1500 metri nadmorske višine, problem z obratovanjem 

zaradi pomanjkanja snega ima tudi smučišče v Mojstrani. 

– Destinacija Kranjska Gora nima veliko alternativne ponudbe v primeru zelenih zim, razen 

hotelskih bazenov in wellness ponudbe. 

– Destinacija tudi nima neke prepoznavne ponudbe, ki bi pritegnila več gostov v vmesnih 

sezonah, ko so kapacitete prazne, fiksni stroški pa ostanejo. 
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– Velika obremenjenost z obiskovalci predvsem v visokogorju v poletni sezoni ima negativne 

vplive na občutljivo okolje in ekosisteme, zato je nujna ekološka sanacija planinskih 

postojank, skrb za odpadke pa je ena od prioritet bodočega razvoja. 

– Destinacija je energetsko potratna zaradi dolgih mrzlih obdobij, zato je treba razmišljati o 

možnostih prehoda na obnovljive vire energije. 

– Nespoštovanje dnevnega utripa destinacije in izvajanje del ponoči in v zgodnjih jutranjih 

urah. 

– Turistična podjetja še vedno namenjajo premalo pozornosti in vlaganj v izobraževanje 

zaposlenih na vseh ravneh, štipendiranju in vzgoji lastnih kadrov, usposabljanju na 

delovnem mestu in prek specializiranih seminarjev, graditvi dobrih odnosov med 

zaposlenimi in njihovi motivaciji za napredovanje in boljše delo. 

3.1.3 Priložnosti 

Povzeto po Občina Kranjska Gora in LTO Kranjska Gora (2015): 

– V kriznih razmerah v turizmu (splošna gospodarska recesija, zelene zime) so turistični 

ponudniki in javni sektor pripravljeni za sodelovanje s ciljem, da se vzpostavijo stabilni 

pogoji za razvoj turizma in obvladovanje kriznih razmer. 

– Zanimanje za turistične in gostinske poklice se krepi, narašča število dijakov in študentov, 

ki obiskujejo srednjo gostinsko šolo ter višjo šolo za gostinstvo in turizem ter visoko šolo 

za hotelirstvo na Bledu. 

– Mladim, izobraženim ljudem prepustiti vodenje družinskih penzionov, hotelov in 

restavracij, spodbuditi razvoj turizmu komplementarnih dejavnosti, ki lahko iz športa ali 

hobija postanejo poslovna priložnost (kolesarstvo, smučarski tek, gorsko vodništvo, 

ekstremni športi, vadba, zeliščarstvo, trgovina, lesnopredelovalne dejavnosti, oprema, 

kovinarske, računalniške in druge tehnične storitve, osebne in zdravstvene storitve). 

– Pri vseh akterjih v turistični destinaciji se mora odražati načelo ferpleja, saj na ta način vsi 

pridobivajo in nihče ne izgublja (korektna cenovna politika glede na ponudbo in kakovost, 

upoštevanje nenapisanih pravil, poštenost in korektnost do drugih ponudnikov, priporočanje 

in sodelovanje). 

– Razvojni potencial predstavljajo večji in manjši zasebni in javni projekti, ki pomenijo 

izboljšanje obstoječe ponudbe, so že jasno opredeljeni in čakajo na možnost financiranja ali 

pa so še v fazi ideje in potrebujejo ustrezne vsebinske presoje, umestitve v prostor (ponovna 

oživitev nekdanjega kopališča in kampa pri Hotelu Špik, rekonstrukcija in nova vsebina 

starega objekta ob Hotelu Kompas z garažno hišo in drugo). 

– Priložnost za destinacijo so v primeru prodaje bodoči odgovorni vlagatelji in lastniki 

hotelov, ki so naprodaj (v destinacijo bi prinesli nov zagon, sveže ideje, strokovni pristop 

in delovna mesta). 
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– Priložnost predstavlja generacija nad 50 let, ki je aktivna, ima več časa in ni vezana na 

termin šolskih počitnic, zahteva prilagojeno, kakovostno in celovito ponudbo. 

– Planinski domovi in planinske koče predstavljajo velik potencial za oblikovanje integralnih 

turističnih proizvodov destinacije (izobraževanje planincev o varovanju narave in varnosti 

v gorah), to so informativne točke, ki planincem poleg gostinske ponudbe in prenočišč 

pomenijo varno zavetje in vir pravih informacij, zato je potrebno stalno izobraževanje 

oskrbnikov planinskih postojank ter sezonskega osebja. 

– Priložnost za razvojni preboj turistične destinacije Kranjska Gora predstavljajo pomembni 

projekti: Nordijski center Planica, ureditev in oživitev območja jezer Jasna in porečja 

Pišnice od hotela Lek do »Erike«, gondolska povezava in ureditev smučišč na pobočjih 

Vitranca, golf igrišče z devetimi luknjami in pripadajočo infrastrukturo, Slovenski planinski 

muzej in adrenalinsko-planinski park v Mojstrani. 

– Dobra organiziranost lokalne turistične organizacije – Zavoda za turizem Občine Kranjska 

Gora, nastopanje na sejmih in borzah, informativna dejavnost, komuniciranje z javnostmi, 

upravljanje turistične infrastrukture, sodelovanje turističnih društev pri organizaciji 

prireditev, ocvetličenju krajev in vzgoji lokalnih prebivalcev v pozitivnem odnosu do 

turizma. 

– Mednarodne povezave in aktivnosti Občine Kranjska Gora (Omrežje Alpskih občin), 

sodelovanje s sosednjimi občinami (Beljak, Bovec, Tolmin) in pobratenimi občinami v 

Belgiji in Italiji ter organizacija prireditev (Pokal Vitranc, Planica, Ruska kapelica). 

– Nadaljevanje povezovanja v skupnosti Julijske Alpe in sodelovanje pri skupni promociji in 

skupnih projektih (daljinska kolesarska pot Julijske Alpe, daljinska pohodniška pot Julijske 

Alpe, projekt gorskega kolesarstva) ter pri skupnem pridobivanju nepovratnih sredstev za 

te projekte. 

– Nadaljevanje čezmejnega sodelovanja s sosednjima Koroško in Furlanijo - Julijsko Krajino 

pri skupnih projektih ter nadgradnja obstoječih projektov: Alpe Adria Trail, Alpe Adria 

Bike Festival, Alpe Adria Gastronomija, 3 Tour Alpe Adria Bike. 

– Nadaljevanje sodelovanja s TNP in z občinami Gorenjske ter nadgradnja skupnih projektov 

(gorsko kolesarstvo, daljinska kolesarska pot Sava). 

– Sodelovanje s STO pri skupni promociji, vključevanje v projekte STO, MGRT in drugih 

ministrstev. 

3.1.4 Nevarnosti 

Povzeto po Občina Kranjska Gora in LTO Kranjska Gora (2015): 

– Podnebne spremembe in posledično dvig snežne meje. 

– Triglavski narodni park in območje Natura 2000 lahko za destinacijo predstavljata tudi 

oviro za izvedbo načrtovanih nujnih infrastrukturnih projektov. 
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– Trajno spreminjanje podobe vasi in arhitekture s slabimi rešitvami in megalomanskimi 

objekti, pretirana gradnja stanovanj za trg, ki so večino leta prazna; pozidava najbolj 

atraktivnih lokacij za turizem z objekti, ki so namenjeni stanovanjem za trg, hitra 

sprememba namembnosti starih objektov v namestitve nižje kategorije. 

– Zaraščanje krajine zaradi opustitve kmetijske dejavnosti, opuščanje planin in ovčereje 

zaradi povečane populacije divjih zveri. 

– Politične odločitve države in mednarodnih korporacij, ki bi trajno spremenile podobo 

pokrajine in pogojev za razvoj turizma v destinaciji (daljinski primarni energetski 

oskrbovalni sistemi, zajezitve vodotokov in podobno). 

– Prevelika obremenitev s prometom in hrupom (glasno predvajanje glasbe podnevi in 

ponoči), ki lahko vodi v nezadovoljstvo gostov in celo njihov odhod iz destinacije. 

– Zakonske omejitve, sprememba dajatev, toga zaposlitvena zakonodaja, dodatni stroški 

zaradi spremembe zakonodaje, relativno višji življenjski stroški lokalnega prebivalstva. 

– Pri načrtovani prodaji ključnih hotelskih kapacitet (Hotel Alpina, Apartmaji Vitranc, Hotel 

Špik) in propadajočega najstarejšega hotela Razor v samem središču Kranjske Gore ni 

garancije, da bodo hoteli prišli v roke odgovornih lastnikov, ki bodo vanje pripravljeni 

vlagati in jih ne bodo pustili propadati. 

– Pasivnost, čakanje, da namesto nas nekdo drug opravi delo, premajhna pripravljenost za 

sodelovanje in komunikacijo, nespoštovanje pravil med akterji, arogantnost oblasti. 

– Pri financiranju zasebnih in javnih turističnih projektov ni več možno pridobiti nepovratnih 

sredstev za gradnjo novih turističnih kapacitet. 

– Slabo finančno stanje, prevelika zadolženost in nevarnost stečaja turističnih podjetij. 

– Ukinitev nekaterih direktnih letalskih povezav, zastoji v prometu, vojna na Bližnjem 

vzhodu in begunska kriza, ekonomska kriza v Evropi z brezposelnostjo v državah, ki so 

ključni trgi za destinacijo (Italija, Nemčija, Rusija in druge), padec kupne moči in 

spremenjene navade potrošnikov ter vse bolj zaostrena konkurenca med ponudniki. 

3.1.5 Ugotovitve 

Prednosti turistične destinacije Kranjska Gora so njene naravne danosti, kulturna in arhitekturna 

dediščina, športna in planinska tradicija ter dolgoletna turistična tradicija z dobro infrastrukturo. 

Slabosti predstavljajo slabe ceste ter pritisk prometa v času sezon in velikih športnih prireditev. 

Zelo velik problem v občini je pretirana pozidava z apartmajskimi objekti. Nastanitvene 

kapacitete so v glavnem v Kranjski Gori, v ostalih krajih v občini pa je premalo razvita 

gostinsko-turistična ponudba. 

Povezovanje turističnih ponudnikov je prav gotovo ena od priložnosti za razvoj turizma. Dobro 

bi bilo izkušnje in modrost dopolniti z mladostno zagnanostjo in novimi pristopi. Velik 

potencial predstavlja tudi na novo zgrajen Nordijski center Planica. Več pozornosti je treba 

posvetiti promociji v poletni sezoni in izboljšati marketing. 
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Verjetno predstavljajo največjo nevarnost in grožnjo imidžu zimsko-športne turistične 

destinacije Kranjska Gora zelene zime. Zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti se pojavlja 

zaraščanje, kar povzroča spreminjanje kulturne krajine. Konkurenca med turističnimi 

ponudniki je vedno bolj ostra in težko se je kosati s ponudbo podobnih turističnih centrov v 

tujini. 

3.2 Primerjava občine Kranjska Gora z ostalimi gorskimi turističnimi občinami na 

Gorenjskem 

V turistični destinaciji Gorenjska je največ turističnih kapacitet v občinah Bled, Bohinj in 

Kranjska Gora (Papler in Bojnec 2010, 354), zato smo primerjali tudi podatke občine Kranjska 

Gora z drugima dvema gorskima turističnima občinama. 

Preglednica 3: Prenočitvene zmogljivosti po občinah Bled, Bohinj in Kranjska Gora 

Občina Nastanitveni 

objekti / leto 

Število ležišč 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bled 

Hoteli in podobni 

nastanitveni objekti 
3059 3060 3092 3101 3059 3064 3146 3131 

Kampi 756 280 1120 1120 1120 1120 1120 1120 

Ostali nastanitveni 

objekti 
1334 1485 1418 1577 1677 1621 1811 2033 

Bohinj 

Hoteli in podobni 

nastanitveni objekti 
1323 1539 1476 1366 1351 1203 1202 1342 

Kampi 1160 1160 1160 1160 1250 1250 1250 1250 

Ostali nastanitveni 

objekti 
3831 3872 4346 4139 4178 4295 4296 4207 

Kranjska 

Gora 

Hoteli in podobni 

nastanitveni objekti 
1945 1946 1898 1885 2016 1914 1911 1953 

Kampi 120 120 320 320 220 220 220 275 

Ostali nastanitveni 

objekti 
3808 3573 3805 3463 3593 3620 3666 3699 

Vir: SURS 2016c. 

Podatki iz preglednice 3 nam kažejo, da je največ ležišč za prenočevanje v hotelih in podobnih 

nastanitvenih objektih v občini Bled, sledi občina Kranjska Gora, najmanj ležišč v teh 

nastanitvenih objektih pa ima občina Bohinj. 

Po nastanitvenih kapacitetah v kampih je na prvem mestu občina Bohinj, občina Bled je od leta 

2008 do leta 2015 število kapacitet precej povišala in skoraj dohitela občino Bohinj. Najmanj 
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kapacitet v kampih v tem obdobju ima občina Kranjska Gora, ki pa je s ponovnim odprtjem 

kampa v Gozdu - Martuljku v drugi polovici leta 2016 stanje precej izboljšala. 

Največ ležišč v ostalih nastanitvenih objektih je v obravnavanem obdobju v občini Bohinj, 

potem v občini Kranjska Gora, najmanj pa v občini Bled. 

Če seštejemo vse tri vrste nastanitvenih objektov, je po skupnem številu ležišč na prvem mestu 

v celotnem obdobju občina Bohinj, za njo je bila do leta 2010 občina Kranjska Gora, leta 2011 

pa jo je po številu ležišč prehitela občina Bled. 

3.3 Prenočitvene zmogljivosti v občini Kranjska Gora 

Preglednica 4 nam prikazuje prenočitvene zmogljivosti v občini Kranjska Gora v obdobju od 

leta 2008 do leta 2015. Število sob leta 2015 je manjše od stanja leta 2008, in sicer za 57, število 

ležišč in stalnih ležišč leta 2015 pa se je v primerjavi z letom 2008 nekoliko povečalo. Večjo 

pozitivno spremembo kapacitet je bilo zaznati v letu 2010, vendar je leta 2011 sledilo približno 

enako zmanjšanje. 

Preglednica 4: Skupne prenočitvene zmogljivosti v občini Kranjska Gora 

Leto Število sob Število ležišč Število stalnih ležišč 

2008 1877 5873 5336 

2009 1787 5639 5174 

2010 1888 6023 5495 

2011 1774 5668 5179 

2012 1813 5829 5271 

2013 1778 5754 5169 

2014 1780 5797 5249 

2015 1820 5927 5352 

Vir: SURS 2016c. 

3.4 Prihodi in prenočitve turistov v občini Kranjska Gora 

Iz statističnih podatkov iz preglednice 5 je razvidno, da so prihodi domačih turistov v občini 

Kranjska Gora od leta 2009 do leta 2011 glede na leto 2008 narasli, v letih 2012 in 2013 je 

sledilo zmanjšanje, vendar je bilo stanje v primerjavi z letom 2008 še vedno boljše. Veliko 

zmanjšanje prihodov domačih turistov je bilo v letu 2014, število prihodov domačih turistov je 

bilo celo manjše od leta 2008, potem pa je sledilo leto 2015 z velikim povečanjem obiskov 

domačih gostov (največje število v obravnavanem obdobju). 
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Pri prihodih tujih turistov je bilo precejšnje zmanjšanje že v letu 2009, stanje se je potem 

izboljševalo, vendar je šele v letih od 2013 do 2015 preseglo število prihodov turistov iz leta 

2008. 

Če primerjamo prihode domačih in tujih turistov skupaj, je bilo samo leto 2009 slabše od leta 

2008. V letih po začetku krize so manjše prihode tujih turistov nadomestili prihodi domačih 

turistov. 

Preglednica 5: Prihodi turistov po letih 2008–2015 v občini Kranjska Gora 

PRIHODI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Domači 59.183 68.976 69.799 68.139 61.842 61.256 55.251 74.164 

Tuji 87.472 76.309 81.200 84.450 86.191 96.294 98.416 117.236 

SKUPAJ 146.655 145.285 150.999 152.589 148.033 157.550 153.667 191.400 

Vir: SURS 2016d. 

Preglednica 6: Prenočitve turistov po letih 2008–2015 v občini Kranjska Gora 

PRENOČITVE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Domači 175.578 205.957 206.856 188.554 170.933 171.783 158.970 195.615 

Tuji 285.989 248.526 276.218 283.507 271.158 300.960 308.099 324.650 

SKUPAJ 461.567 454.483 483.074 472.061 442.091 472.743 467.069 520.265 

Vir: SURS 2016d. 

Število prenočitev domačih turistov v občini Kranjska Gora je bilo v letih od 2009 do 2011 

višje od leta 2008, v letih od 2012 do 2014 pa nižje, še posebno v letu 2014, veliko povečanje 

števila prenočitev domačih turistov pa je bilo v letu 2015. 

Po velikem zmanjšanju prenočitev tujih turistov v letu 2009 je v letih od 2010 do 2012 sledil 

dvig števila prenočitev, a šele obdobje od leta 2013 do leta 2015 pomeni povečanje glede na 

stanje v letu 2008. 

Skupno število prenočitev domačih in tujih turistov je bilo nižje glede na število leta 2008 v 

letih 2009 in 2012 (preglednica 6). 

Preglednica 7: Povprečna doba bivanja po letih 2008–2015 v občini Kranjska Gora 

DOBA 

BIVANJA 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

indeks 

2015/2008 

Domači 2,97 2,99 2,96 2,77 2,76 2,80 2,88 2,64 88,9 

Tuji 3,27 3,26 3,40 3,36 3,15 3,13 3,13 2,77 84,7 

SKUPAJ 3,15 3,13 3,20 3,09 2,99 3,00 3,04 2,72 86,3 

Vir: Prirejeno po SURS 2016d. 
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Preglednica 7, za katero smo za izračun uporabili podatke iz preglednic 5 in 6, prikazuje 

povprečno dobo bivanja turistov v občini Kranjska Gora po letih. Pri domačih turistih je v 

primerjavi z letom 2008 samo v letu 2009 rahlo povišana povprečna doba bivanja, potem pa se 

vsa leta do leta 2015 znižuje. Pri tujih turistih je občutnejše znižanje povprečne dobe bivanja 

opaziti v letu 2012, podobna podatka sta tudi za leti 2013 in 2014, največje znižanje povprečne 

dobe bivanja tujih turistov pa je zabeleženo v letu 2015. Pri podatkih za domače in tuje turiste 

skupaj je povprečna doba bivanja razen v letu 2010 glede na leto 2008 nižja, najnižja je v letu 

2015 (če primerjamo podatka za leti 2015 in 2008, je indeks 86,3). 

V Sloveniji se povprečna doba bivanja turistov znižuje, podobno kot tudi drugod po svetu 

(Nemec Rudež in Bojnec 2007, 22). 

Preglednica 8: Prenočitve turistov od 2008 do 2015 v Sloveniji in občini Kranjska Gora 

Prenočitve 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Skupaj 

Slovenija 

9.314.038 9.013.773 8.906.399 9.388.095 9.510.663 9.579.033 9.590.642 10.341.699 

Skupaj 

Kr. Gora 

461.567 454.483 483.074 472.061 442.091 472.743 467.069 520.265 

% Kr. 

Gora/SLO 

4,96 5,04 5,42 5,03 4,65 4,94 4,87 5,03 

Domači 

Slovenija 

3.962.756 4.077.480 3.909.368 3.924.164 3.733.459 3.616.782 3.500.233 3.727.256 

Domači 

Kr. Gora 

175.578 205.957 206.856 188.554 170.933 171.783 158.970 195.615 

% Kr. 

Gora/SLO 

4,43 5,05 5,29 4,80 4,58 4,75 4,54 5,25 

Tuji 

Slovenija 

5.351.282 4.936.293 4.997.031 5.463.931 5.777.204 5.962.251 6.090.409 6.614.443 

Tuji Kr. 

Gora 

285.989 248.526 276.218 283.507 271.158 300.960 308.099 324.650 

% Kr. 

Gora/SLO 

5,34 5,03 5,53 5,19 4,69 5,05 5,06 4,91 

Vir: Prirejeno po SURS 2016d. 

Iz preglednice 8 je razvidno število prenočitev v letih od 2008 do 2015 za Slovenijo v celoti in 

občino Kranjska Gora, ki v tem obdobju v povprečju dosega okrog 5 % vseh prenočitev 

domačih in tujih gostov v Sloveniji. 

Delež prenočitev tujih gostov v Kranjski Gori v primerjavi s Slovenijo se je od leta 2008 do 

leta 2015 zmanjšal s 5,34 % na 4,91 %, delež prenočitev domačih gostov pa se je v istem 

obdobju povečal s 4,43 % na 5,25 %. To je imelo vpliv na skupni delež, ki se je s 4,96 % leta 

2008 povečal na 5,03 % leta 2015. 
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Preglednica 9: Število mesečnih prenočitev turistov 2008–2015 v občini Kranjska Gora 

Prenočitve 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

januar 55.103 58.681 64.142 60.842 59.502 54.286 51.848 53.660 

februar 58.509 57.891 63.715 55.484 53.075 56.433 57.544 65.898 

marec 31.661 31.928 35.760 34.754 29.163 36.791 34.722 34.630 

april 14.045 11.501 17.964 19.254 13.660 11.865 13.622 14.463 

maj 28.011 18.105 21.807 21.950 18.758 25.912 22.320 25.360 

junij 34.794 29.956 33.901 35.690 32.370 30.668 32.432 39.773 

julij 56.340 59.919 60.023 62.329 54.940 60.296 52.705 65.624 

avgust 67.101 76.266 66.808 68.892 71.134 76.062 72.985 87.214 

september 39.711 34.129 33.477 38.997 34.099 38.033 41.973 39.316 

oktober 20.078 21.064 21.183 19.090 17.480 18.304 26.020 21.787 

november 9730 7642 9351 8827 9900 11210 8211 9655 

december 32.728 31.666 33.582 29.521 30.463 33.284 27.324 31.113 

SKUPAJ 447.811 438.748 461.713 455.630 424.544 453.144 441.706 488.493 

Vir: SURS 2016d. 

 

Slika 2: Število prenočitev v občini Kranjska Gora za leti 2008 in 2015 po mesecih 

Iz preglednice 9 in slike 2 lahko vidimo, da ima turistična destinacija Kranjska Gora glede 

števila prenočitev dve izraziti sezoni – zimsko in poletno, dve nižji sezoni, ki sta zelo odvisni 

od vremena (maj in junij ter september in oktober) in dve nizki sezoni, ko je turistov zelo malo 

(pomlad – april in jesen – november). 
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Če primerjamo število prenočitev po mesecih v letih 2008 in 2015, ugotovimo, da so izrazitejša 

povečanja v letu 2015 februarja, julija in avgusta, v letu 2008 pa je bilo več prenočitev januarja, 

maja in decembra. 

3.5 Prihodki od turistične takse v občini Kranjska Gora 

Kot je razvidno iz preglednice 10, se je prihodek od turistične takse v občini Kranjska Gora v 

primerjavi z letom 2008, ko se je pričela kriza, v letih 2009 in 2010 znižal, 2011 povišal, sledilo 

je leto 2012 s ponovnim znižanjem in rahlo povišanje leta 2013. V letu 2014 se je prihodek od 

turistične takse precej povišal, še bolj pa se je povišal v letu 2015, kar je razumljivo, saj se je v 

tem letu tudi zelo povečalo število nočitev v obravnavani destinaciji. 

Preglednica 10: Prihodki od turistične takse v občini Kranjska Gora 

Leto Prihodek od 

turistične takse 

Verižni indeks 

(Vt) 

Indeks s stalno osnovo 

It=100 (2008) 

2008 360.934 – 100,00 

2009 346.427 95,98 95,98 

2010 355.311 102,56 98,44 

2011 385.765 108,57 106,88 

2012 359.011 93,06 99,47 

2013 367.195 102,28 101,73 

2014 410.649 111,83 113,77 

2015 686.747 167,23 190,27 

Vir: Prirejeno po Občina Kranjska Gora 2016b.   

Verižni indeks nam pokaže primerjavo prihodka od turistične takse glede na preteklo leto, nižji 

od 100 (kar pomeni, da se je prihodek glede na preteklo leto znižal) je bil samo v letih 2009 in 

2012. Pri indeksu s stalno osnovo 100 za leto 2008 ugotavljamo, da je nižji kot 100 v letih 2009, 

2010 in 2012 – takrat se je prihodek od turistične takse znižal v primerjavi s prihodkom v letu 

2008 (preglednica 10). 

3.6 Analiza turističnih navad obiskovalcev občine Kranjska Gora 

Izhodišče analize turističnih navad obiskovalcev občine Kranjska Gora predstavlja anketa, 

izvedena med obiskovalci občine Kranjska Gora. Za anketno zbiranje podatkov smo se odločili, 

ker je najprimernejša oblika za pridobivanje podatkov in informacij, kadar so trditve v glavnem 

standardizirane – zaprtega tipa. Anketni vprašalnik sestavljajo kratke, zaprte trditve, možnost 

za izbiro odgovorov pa je v obliki, poznani kot Likertova lestvica (Easterby–Smith, Thorpe in 

Lowe 2007, 166). 
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3.6.1 Izvedba ankete in anketiranci 

Anketo smo sestavili tako, da so bili najobširnejši sklopi vprašanj o turističnih navadah 

anketirancev, njihovem mnenju o turistični destinaciji občina Kranjska Gora in o njihovem 

turističnem obisku v občini Kranjska Gora zaprtega tipa. Trditve so anketiranci ovrednotili po 

Likertovi lestvici z ocenami od 1 do 5. "1" je pomenilo, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, "5" 

pa, da se z njo popolnoma strinjajo. Dodana so bila še vprašanja o povprečnem letnem obisku 

destinacije, o številu prenočitev na obisk in vrstah nastanitvenih objektov, v katerih anketiranci 

običajno prenočijo, ter vprašanje o tem, kaj bi jih najbolj pritegnilo, da bi večkrat obiskali 

obravnavano destinacijo. Na koncu so sledila še demografska vprašanja o anketirancih: spol, 

starost, trenutni status, najvišja dosežena izobrazba, višina neto mesečnega dohodka na 

družinskega člana, regija stalnega bivališča in število prebivalcev v kraju bivanja. 

Pri izvedbi anketiranja smo uporabili metodo zbiranja podatkov s spletnim anketiranjem 1KA. 

Zbrane podatke smo analizirali z naslednjimi statističnimi metodami: opisno statistiko 

(aritmetična sredina in standardni odklon) in korelacijsko analizo (soodvisnost med dvema 

spremenljivkama). 

Anketo smo izvedli v času od 2. maja 2016 do 17. maja 2016. Od skupno 1238 priložnostno 

izbranih obiskovalcev, ki so prihajali iz vseh statističnih regij Slovenije, je anketo v celoti 

izpolnilo 208 anketirancev, kar pomeni 16,80 %. 

V preglednici 11 so prikazane demografske značilnosti anketirancev. Rezultati za vsako 

vprašanje so obrazloženi in grafično prikazani v nadaljevanju. 

Preglednica 11: Strukture anketirancev po izbranih demografskih značilnostih 

Značilnosti anketirancev Podskupina Število Odstotek 

Spol 
moški 

ženski 

88 

120 

42,31 % 

57,69 % 

Starostna skupina   

do 20 let 

21–30 let 

31–40 let 

41–50 let 

51–60 let 

61 let in več 

1 

45 

53 

38 

40 

31 

0,48 % 

21,64 % 

25,48 % 

18,27 % 

19,23 % 

14,90 % 
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Značilnosti anketirancev Podskupina Število Odstotek 

Status 

brezposelni 

dijak, študent 

kmet 

zaposleni, samozaposleni 

upokojenec 

drugo 

7 

14 

0 

153 

31 

3 

3,37 % 

6,73 % 

0,00 % 

73,56 % 

14,90 % 

1,44 % 

Najvišja dosežena 

formalna izobrazba  

osnovna šola ali manj 

poklicna šola 

srednja šola 

višja šola 

visoka šola 

univerzitetna ali bolonjska druga 

stopnja (bolonjski magisterij) 

znanstveni magisterij 

doktorat znanosti 

0 

7 

57 

40 

37 

60 

 

6 

1 

0,00 % 

3,37 % 

27,40 % 

19,23 % 

17,79 % 

28,85 % 

 

2,88 % 

0,48 % 

Višina neto mesečnega 

dohodka na družinskega 

člana  

do 500 EUR 

501 EUR–1000 EUR 

1001 EUR–1500 EUR 

1501 EUR–2000 EUR 

več kot 2000 EUR 

25 

103 

62 

12 

6 

12,02 % 

49,52 % 

29,81 % 

5,77 % 

2,88 % 

Statistična regija stalnega 

bivališča 

Pomurska regija 

Podravska regija 

Koroška regija 

Savinjska regija 

Zasavska regija 

Posavska regija 

Jugovzhodna Slovenija 

Osrednjeslovenska regija 

Gorenjska regija 

Primorsko-notranjska regija 

Goriška regija 

Obalno-kraška regija 

14 

13 

11 

12 

12 

10 

12 

52 

36 

13 

10 

13 

6,73 % 

6,25 % 

5,29 % 

5,77 % 

5,77 % 

4,81 % 

5,77 % 

25,00 % 

17,30 % 

6,25 % 

4,81 % 

6,25 % 
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Značilnosti anketirancev Podskupina Število Odstotek 

Število prebivalcev v 

kraju bivanja 

do 500 prebivalcev 

501–1000 prebivalcev 

1001–3000 prebivalcev 

3001–5000 prebivalcev 

5001–10.000 prebivalcev 

nad 10.000 prebivalcev 

22 

21 

40 

36 

26 

63 

10,58 % 

10,09 % 

19,23 % 

17,31 % 

12,50 % 

30,29 % 

Med anketiranci je bilo 88 moških in 120 žensk, kar je v odstotkih prikazano na sliki 3. 

 

Slika 3: Spol anketirancev 

Po starostni strukturi je bilo največ anketirancev starih od 31 do 40 let (53), sledijo stari od 21 

do 30 let (45) in od 51 do 60 let (40), nato pa še od 41 do 50 let (38) in nad 61 let 31 anketirancev, 

manj kot 20 let je bil star samo 1 anketiranec. Rezultati so predstavljeni s pomočjo grafičnega 

prikaza na sliki 4. 

 

Slika 4: Starostna skupina anketirancev 

Kar 153 od 208 anketirancev je zaposlenih oziroma samozaposlenih, 31 upokojencev, 14 

dijakov oziroma študentov, 7 brezposelnih, 3 so označili drugo, v anketi pa ni sodeloval noben 

kmet. Status anketirancev je grafično prikazan na sliki 5. 
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Slika 5: Status anketirancev 

Na sliki 6 je prikazana najvišja dosežena formalna izobrazba anketirancev: nihče z osnovno 

šolo ali manj, 7 s poklicno šolo, 57 s srednjo šolo, 40 z višjo šolo, 37 z visoko šolo, 60 z 

univerzitetno ali bolonjsko drugo stopnjo (bolonjskim magisterijem), 6 z znanstvenim 

magisterijem in 1 z doktoratom znanosti. 

 

Slika 6: Najvišja dosežena formalna izobrazba anketirancev 

Višino mesečnega dohodka na družinskega člana merimo v evrih (EUR). Največ naših 

anketirancev (103) ima neto mesečni dohodek na družinskega člana med 501 EUR in 1000 

EUR, 62 jih ima mesečni dohodek na družinskega člana med 1001 EUR in 1500 EUR, 25 do 

500 EUR, 12 med 1501 EUR in 2000 EUR, 6 pa več kot 2000 EUR. Slika 7 je grafični prikaz 

teh podatkov. 
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Slika 7: Višina neto mesečnega dohodka na družinskega člana anketirancev 

Slika 8 prikazuje, iz katerih statističnih regij prihajajo anketiranci: 52 iz osrednjeslovenske 

regije, 36 iz gorenjske, 14 iz pomurske, po 13 iz podravske, primorsko-notranjske in obalno-

kraške regije, po 12 iz savinjske regije, zasavske regije in jugovzhodne Slovenije, 11 iz koroške 

ter po 10 iz posavske in goriške regije. 

 

Slika 8: Statistična regija stalnega prebivališča anketirancev 

Anketiranci prihajajo iz krajev z različnim številom prebivalcev: 63 iz mest nad 10.000 

prebivalcev, 40 iz krajev od 1001 do 3000 prebivalcev, 36 iz takih, ki imajo med 3001 in 5000 

prebivalcev, 26 iz mest med 5001 in 10.000 prebivalcev, 22 iz naselij do 500 prebivalcev in 21 

iz krajev, ki imajo med 501 in 1000 prebivalcev. Grafični prikaz teh podatkov je na sliki 9. 
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Slika 9: Število prebivalcev v kraju bivanja anketirancev 

3.6.2 Rezultati in interpretacija rezultatov 

Za posamezne spremenljivke smo izračunali aritmetično sredino in standardni odklon. 

Najvišje aritmetične sredine (nad vrednostjo 4) imajo spremenljivke: turistični oddih je nujno 

potreben vsaj enkrat na leto (kar 81,3 % anketirancev je označilo oceno 5), višina prihodkov 

družine vpliva na pogostost turističnih obiskov (54,3 % ocena 5 in 27,9 % ocena 4) in najraje 

obiščem turistične kraje, ki imajo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno (44,7 % ocena 5 

in 31,7 % ocena 4). 

Srednje aritmetične sredine (med vrednostjo 3 in 4) imajo spremenljivke: v času počitnikovanja 

sem pripravljen porabiti več denarja kot v običajnem času; za turistično destinacijo izbiram 

turistične kraje, ki so cenovno ugodnejši; na odločitev o izbiri kraja dopustovanja vplivajo 

priporočila znancev; na odločitev o izbiri kraja dopustovanja vplivajo informacije na internetu; 

želim, da ima turistični kraj bogato dodatno kulinarično ponudbo; želim, da ima turistični kraj 

bogato dodatno kulturno-zabavno ponudbo; od začetka krize počitnikujem manj pogosto; od 

začetka krize počitnikujem za krajši čas; želim, da ima turistični kraj bogato dodatno športno 

ponudbo. 

Najnižje aritmetične sredine (vrednost 3 ali manj) imajo spremenljivke: za obisk turistične 

destinacije se odločim na podlagi dolgoletne in bogate turistične tradicije; v času dopusta 

najraje bivam v hotelu; na odločitev o izbiri kraja dopustovanja vplivajo reklamna sporočila 

agencij, poslana po pošti, in aranžma najpogosteje rezerviram prek turistične agencije (31,3 % 

anketirancev z oceno 2 in 33,7 % z oceno 1). 
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Preglednica 12: Analiza turističnih navad anketirancev – opisne statistike 

Vprašanje 

(oznaka) 
Spremenljivke (trditve) 

Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

A1 
Turistični oddih je nujno potreben vsaj enkrat 

na leto. 
4,69 0,74 

A2 
Višina prihodkov moje družine vpliva na 

pogostost turističnih obiskov. 
4,34 0,84 

A3 
V času počitnikovanja sem pripravljen 

porabiti več denarja kot v običajnem času. 
3,91 0,97 

A4 
Za turistično destinacijo izbiram turistične 

kraje, ki so cenovno ugodnejši. 
3,85 0,99 

A5 
Najraje obiščem turistične kraje, ki imajo 

najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. 
4,15 0,93 

A6 

Za obisk turistične destinacije se odločim na 

podlagi dolgoletne in bogate turistične 

tradicije. 

2,96 1,04 

A7 
Aranžma najpogosteje rezerviram prek 

turistične agencije. 
2,31 1,29 

A8 
Na odločitev o izbiri kraja dopustovanja 

vplivajo informacije na internetu. 
3,63 1,05 

A9 
Na odločitev o izbiri kraja dopustovanja 

vplivajo priporočila znancev. 
3,75 0,95 

A10 

Na odločitev o izbiri kraja dopustovanja 

vplivajo reklamna sporočila agencij, poslana 

po pošti. 

2,34 1,01 

A11 
Želim, da ima turistični kraj bogato dodatno 

športno ponudbo. 
3,14 1,08 

A12 
Želim, da ima turistični kraj bogato dodatno 

kulturno-zabavno ponudbo. 
3,46 0,99 

A13 
Želim, da ima turistični kraj bogato dodatno 

kulinarično ponudbo. 
3,57 1,04 

A14 V času dopusta najraje bivam v hotelu. 2,62 1,27 

A15 Od začetka krize počitnikujem manj pogosto. 3,27 1,12 

A16 Od začetka krize počitnikujem za krajši čas. 3,17 1,18 

Stabilne ocene z nizko vrednostjo standardnega odklona (odgovori so bili dokaj zgoščeni okoli 

povprečne vrednosti) kažejo spremenljivke: turistični oddih je nujno potreben vsaj enkrat na 

leto; višina prihodkov moje družine vpliva na pogostost turističnih obiskov; najraje obiščem 

turistične kraje, ki imajo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno;  na odločitev o izbiri kraja 

dopustovanja vplivajo priporočila znancev; v času počitnikovanja sem pripravljen porabiti več 
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denarja kot v običajnem času; za turistično destinacijo izbiram turistične kraje, ki so cenovno 

ugodnejši, in želim, da ima turistični kraj bogato dodatno kulturno-zabavno ponudbo 

(preglednica 12). 

Na sliki 10 so grafično prikazane aritmetične sredine trditev anketirancev o njihovih turističnih 

navadah (od najvišje do najnižje). 

 

Slika 10: Turistične navade anketirancev 
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Aranžma najpogosteje rezerviram preko

turistične agencije.

Na odločitev o izbiri kraja dopustovanja vplivajo

reklamna sporočila agencij, poslana po pošti.

V času dopusta najraje bivam v hotelu.

Za obisk turistične destinacije se odločim na

podlagi dolgoletne in bogate turistične tradicije.

Želim, da ima turistični kraj bogato dodatno

športno ponudbo.

Od začetka krize počitnikujem za krajši čas.

Od začetka krize počitnikujem manj pogosto.

Želim, da ima turistični kraj bogato dodatno

kulturno-zabavno ponudbo.

Želim, da ima turistični kraj bogato dodatno

kulinarično ponudbo.

Na odločitev o izbiri kraja dopustovanja vplivajo

informacije na internetu.

Na odločitev o izbiri kraja dopustovanja vplivajo

priporočila znancev.

Za turistično destinacijo izbiram turistične kraje,

ki so cenovno ugodnejši.

V času počitnikovanja sem pripravljen porabiti

več denarja kot v običajnem času.

Najraje obiščem turistične kraje, ki imajo

najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.

Višina prihodkov moje družine vpliva na

pogostost turističnih obiskov.

Turistični oddih je nujno potreben vsaj enkrat na

leto.
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Preglednica 13: Analiza mnenja anketirancev o turistični destinaciji občina Kranjska 

Gora – opisne statistike 

Vprašanje 

(oznaka) 

Spremenljivke (trditve) Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

A17 Turistična destinacija je nekaj posebnega. 3,68 0,88 

A18 
Zdi se mi, da je ta turistična destinacija zelo 

priljubljena. 
3,82 0,81 

A19 
Destinacija je privlačna zaradi naravnih 

lepot. 
4,35 0,71 

A20 
V tej turistični destinaciji skrbijo za 

naravno okolje in urejenost krajev. 
3,95 0,81 

A21 
Zaposleni in prebivalci turistične 

destinacije so  prijazni do gostov. 
3,86 0,79 

A22 
Turistična destinacija ponuja dovolj 

raznolike ponudbe. 
3,72 0,93 

A23 
Destinacija je privlačna zaradi veliko 

možnosti za športne aktivnosti. 
4,13 0,83 

A24 

Nordijski center Planica in Slovenski 

planinski muzej v Mojstrani predstavljata 

velik potencial za destinacijo. 

4,26 0,82 

A25 

V destinaciji je dovolj kulinaričnih 

dogodkov in ponudbe lokalnih 

pridelovalcev hrane. 

3,46 0,87 

A26 

Destinacija ima dovolj cenovno ugodnejših 

nastanitvenih kapacitet (mladinski hoteli, 

turistične kmetije, kampi …). 

3,42 0,88 

A27 
Promocija turistične destinacije je 

zadovoljiva.  
3,49 0,89 

A28 
Destinacija je primerno oddaljena od 

mojega kraja bivanja. 
3,72 1,04 
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Slika 11: Mnenje anketirancev o turistični destinaciji občina Kranjska Gora 

Kot je razvidno iz preglednice 13 in slike 11, imajo aritmetične sredine nad vrednostjo 4 

spremenljivke: destinacija je privlačna zaradi naravnih lepot (kar 191 od 208 anketirancev 

oziroma 91,8 % je označilo oceni 5 in 4), Nordijski center Planica in Slovenski planinski muzej 

v Mojstrani predstavljata velik potencial za destinacijo (46,6 % ocena 5 in 36,1 % ocena 4) in 

destinacija je privlačna zaradi veliko možnosti za športne aktivnosti (34,6 % ocena 5 in 49,0 % 

ocena 4). 

Srednje aritmetične sredine med vrednostjo 3 in 4 imajo spremenljivke: v tej turistični 

destinaciji skrbijo za naravno okolje in urejenost krajev; zaposleni in prebivalci turistične 

destinacije so prijazni do gostov; zdi se mi, da je ta turistična destinacija zelo priljubljena; 
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V destinaciji je dovolj kulinaričnih dogodkov in

ponudbe lokalnih pridelovalcev hrane.

Promocija turistične destinacije je zadovoljiva.

Turistična destinacija je nekaj posebnega.

Turistična destinacija ponuja dovolj raznolike

ponudbe.

Destinacija je primerno oddaljena od mojega

kraja bivanja.

Zdi se mi, da je ta turistična destinacija zelo

priljubljena.

Zaposleni in prebivalci turistične destinacije so

prijazni do gostov.

V tej turistični destinaciji skrbijo za naravno

okolje in urejenost krajev.

Destinacija je privlačna zaradi veliko možnosti

za športne aktivnosti.

Nordijski center Planica in Slovenski planinski

muzej v Mojstrani predstavljata velik potencial

za destinacijo.

Destinacija je privlačna zaradi naravnih lepot.
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turistična destinacija ponuja dovolj raznolike ponudbe; destinacija je primerno oddaljena od 

mojega kraja bivanja; turistična destinacija je nekaj posebnega; promocija turistične destinacije 

je zadovoljiva; v destinaciji je dovolj kulinaričnih dogodkov in ponudbe lokalnih pridelovalcev 

hrane; destinacija ima dovolj cenovno ugodnejših nastanitvenih kapacitet (mladinski hoteli, 

turistične kmetije, kampi in podobno). 

Nobena spremenljivka nima aritmetične sredine vrednosti 3 ali manj. 

Razen spremenljivke destinacija je primerno oddaljena od mojega kraja bivanja, ki ima 

vrednost standardnega odklona 1,04, imajo vse ostale spremenljivke stabilne ocene z nizko 

vrednostjo standardnega odklona (od 0,71 do 0,93). 

Iz preglednice 14 in slike 12 lahko razberemo, da imata najvišji aritmetični sredini (nad 

vrednostjo 4) spremenljivki v občino Kranjska Gora prihajam zaradi naravnih lepot (41,3 % 

anketirancev z oceno 5 in 37,0 % z oceno 4) in občina Kranjska Gora je odlična izhodiščna 

točka za planinske in alpinistične vzpone (44,2 % z oceno 5, 29,8 % z oceno 4 in 20,2 % z 

oceno 3). 

Srednje aritmetične sredine (med vrednostjo 3 in 4) imajo naslednje spremenljivke: menim, da 

je gospodarska kriza vplivala na obisk turistov v občini Kranjska Gora; občino Kranjska Gora 

zelo rad obiščem v poletni sezoni; v primerjavi z obdobjem pred letom 2008 so sedaj moji 

turistični obiski v občini Kranjska Gora manj pogosti; moji prihodki vplivajo na pogostost 

turističnih obiskov v občini Kranjska Gora; v primerjavi z obdobjem pred letom 2008 so sedaj 

moji turistični obiski v občini Kranjska Gora krajši; na dopustovanju v občini Kranjska Gora 

se najraje športno udejstvujem; destinacija ima ustrezno in kvalitetno infrastrukturo; za 

turistični obisk občine Kranjska Gora porabim manj denarja, odkar se je pričela kriza; občino 

Kranjska Gora zelo rad obiščem v zimski sezoni in občino Kranjska Gora zelo rad obiščem 

pomladi in jeseni. 

Najnižje aritmetične sredine (vrednost 3 ali manj) imajo spremenljivke: dopustovanje na tej 

lokaciji je finančno ustrezno, v občino Kranjska Gora prihajam zaradi športnih prireditev, v 

občini Kranjska Gora se najraje razvajam v wellness centrih (19,7 % anketirancev z oceno 3, 

30,8 % z oceno 2 in 32,7 % z oceno 1) in zelo rad obiščem igralnice, ko počitnikujem v občini 

Kranjska Gora (13,0 % z oceno 2 in 72,6 % z oceno 1). 
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Preglednica 14: Analiza turističnega obiska anketirancev v občini Kranjska Gora – 

opisne statistike 

Vprašanje 

(oznaka) 

Spremenljivke (trditve) Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

A31 

V primerjavi z obdobjem pred letom 2008 so 

sedaj moji turistični obiski v občini Kranjska 

Gora manj pogosti. 

3,59 0,99 

A32 

V primerjavi z obdobjem pred letom 2008 so 

sedaj moji turistični obiski v občini Kranjska 

Gora krajši. 

3,54 1,05 

A33 
Moji prihodki vplivajo na pogostost turističnih 

obiskov v občini Kranjska Gora. 
3,55 1,09 

A34 
Za turistični obisk občine Kranjska Gora 

porabim manj denarja, odkar se je pričela kriza. 
3,35 1,09 

A35 
Občino Kranjska Gora zelo rad obiščem v zimski 

sezoni. 
3,34 1,23 

A36 
Občino Kranjska Gora zelo rad obiščem v 

poletni sezoni. 
3,71 1,00 

A37 
Občino Kranjska Gora zelo rad obiščem pomladi 

in jeseni. 
3,30 1,09 

A38 
V občino Kranjska Gora prihajam zaradi 

naravnih lepot. 
4,15 0,87 

A39 
Na dopustovanju v občini Kranjska Gora se 

najraje športno udejstvujem. 
3,53 1,15 

A40 
V občino Kranjska Gora prihajam zaradi 

športnih prireditev. 
2,88 1,20 

A41 
Občina Kranjska Gora je odlična izhodiščna 

točka za planinske in alpinistične vzpone. 
4,12 0,96 

A42 
V občini Kranjska Gora se najraje razvajam v 

wellness centrih. 
2,26 1,19 

A43 
Zelo rad obiščem igralnice, ko počitnikujem v 

občini Kranjska Gora. 
1,50 0,96 

A44 
Dopustovanje na tej lokaciji je finančno 

ustrezno. 
2,93 0,72 

A45 
Destinacija ima ustrezno in kvalitetno 

infrastrukturo. 
3,35 0,84 

A46 
Menim, da je gospodarska kriza vplivala na 

obisk turistov v občini Kranjska Gora. 
3,71 0,89 
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Slika 12: Turistični obisk anketirancev v občini Kranjska Gora 
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športnih prireditev.

Dopustovanje na tej lokaciji je finančno

ustrezno.

Občino Kranjska Gora zelo rad obiščem

pomladi in jeseni.

Občino Kranjska Gora zelo rad obiščem v

zimski sezoni.

Za turistični obisk občine Kranjska Gora

porabim manj denarja, odkar se je pričela

kriza.

Destinacija ima ustrezno in kvalitetno

infrastrukturo.

Na dopustovanju v občini Kranjska Gora se

najraje športno udejstvujem.

V primerjavi z obdobjem pred letom 2008

so sedaj moji turistični obiski v občini

Kranjska Gora krajši.

Moji prihodki vplivajo na pogostost

turističnih obiskov v občini Kranjska Gora.

V primerjavi z obdobjem pred letom 2008

so sedaj moji turistični obiski v občini

Kranjska Gora manj pogosti.

Občino Kranjska Gora zelo rad obiščem v

poletni sezoni.

Menim, da je gospodarska kriza vplivala na

obisk turistov v občini Kranjska Gora.

Občina Kranjska Gora je odlična izhodiščna

točka za planinske in alpinistične vzpone.

V občino Kranjska Gora prihajam zaradi

naravnih lepot.
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Stabilne ocene z nizko vrednostjo standardnega odklona kažejo spremenljivke: dopustovanje 

na tej lokaciji je finančno ustrezno; destinacija ima ustrezno in kvalitetno infrastrukturo; v 

občino Kranjska Gora prihajam zaradi naravnih lepot; menim, da je gospodarska kriza vplivala 

na obisk turistov v občini Kranjska Gora; občina Kranjska Gora je odlična izhodiščna točka za 

planinske in alpinistične vzpone; zelo rad obiščem igralnice, ko počitnikujem v občini Kranjska 

Gora, in spremenljivka v primerjavi z obdobjem pred letom 2008 so sedaj moji turistični obiski 

v občini Kranjska Gora manj pogosti. 

Na sliki 13 so grafično prikazani odgovori anketirancev na vprašanje o letnem številu njihovih 

obiskov s turističnim namenom v občini Kranjska Gora. Od 208 anketirancev jih je 117 

odgovorilo, da občino obiščejo enkrat, pri 60 anketirancih je bil odgovor dvakrat oziroma 

trikrat, pri 17 anketirancih štirikrat oziroma petkrat, več kot petkrat pa pri 14 anketirancih. Torej 

kar 85,10 % anketirancev obišče občino Kranjska Gora s turističnim namenom le enkrat, 

dvakrat ali trikrat. 

 

Slika 13: Obisk anketiranih turistov v destinaciji Kranjska Gora 

Grafični prikaz na sliki 14 ponazarja odgovore anketirancev o številu nočitev na posamezen 

obisk v obravnavani destinaciji. 97 anketirancev v destinaciji ne prespi, 71 jih prespi enkrat, 24 

anketirancev dvakrat ali trikrat, 12 štirikrat ali petkrat, več kot petkrat pa prespijo le 4 

anketiranci od 208. Skupni odstotek tistih, ki ne prespijo nikoli oziroma prespijo le enkrat, je 

80,77 %. 
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več kot petkrat
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dvakrat, trikrat

enkrat

Kolikokrat na leto obiščete s turističnim namenom občino 

Kranjska Gora?
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Slika 14: Nočitve anketiranih turistov v destinaciji Kranjska Gora 

Na vprašanje o vrstah nastanitvenih objektov, v katerih anketiranci običajno prespijo v občini 

Kranjska Gora, je bilo možnih več odgovorov. 68 označenih odgovorov je bilo, da anketiranci 

v destinaciji ne prespijo oziroma prespijo pri sorodnikih in znancih, 62 v apartmajih, 47 v 

hotelih, 27 v zasebnih sobah, 26 v gorskih kočah, 14 v kampih, 10 na turističnih kmetijah, 8 v 

hostlih in 7 v gostiščih. Samo 17,47 % anketirancev je odgovorilo, da prespijo v hotelih, vsi 

ostali odgovori pa so bili označeni pri objektih, ki so cenovno ugodnejši. Rezultati so prikazani 

na sliki 15. 

 

Slika 15: Nastanitveni objekti za prenočevanje turistov v destinaciji Kranjska Gora 

Slika 16 prikazuje rezultate odgovorov na vprašanje o tem, kaj bi anketirance najbolj pritegnilo, 

da bi večkrat obiskali turistično destinacijo Kranjska Gora. Možnih je bilo več odgovorov. Kar 

132 oziroma 40,62 % anketirancev je odgovorilo, da so to nižje cene, 64 večje vključevanje 

lokalnih prebivalcev v turizem, 63 več zabavnega programa, 33 več organiziranih športnih 

aktivnosti in ravno tako 33 večja pestrost wellness storitev. 
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Slika 16: Vzroki za pogostejši obisk anketiranih turistov v destinaciji Kranjska Gora 

S pomočjo korelacijske analize ugotavljamo povezanost med spremenljivkami. 

Visok Pearsonov koeficient korelacije, ki pokaže močno linearno povezanost, imata 

spremenljivki "Od začetka krize počitnikujem manj pogosto" in "Od začetka krize počitnikujem 

za krajši čas", in sicer 0,758, sledita spremenljivki "V primerjavi z obdobjem pred letom 2008 

so sedaj moji turistični obiski v občini Kranjska Gora manj pogosti" in "V primerjavi z 

obdobjem pred letom 2008 so sedaj moji turistični obiski v občini Kranjska Gora krajši" 

(0,697). Spremenljivki "V primerjavi z obdobjem pred letom 2008 so sedaj moji turistični 

obiski v občini Kranjska Gora manj pogosti" in "Za turistični obisk občine Kranjska Gora 

porabim manj denarja, odkar se je pričela kriza" imata koeficient korelacije 0,42. Podatke 

prikazuje preglednica 15. 

Preglednica 15: Korelacijska analiza med spremenljivkami 

Spremenljivka 1 Spremenljivka 2 Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

Od začetka krize počitnikujem manj 

pogosto. 

Od začetka krize počitnikujem za krajši 

čas. 

0,758 

V primerjavi z obdobjem pred letom 2008 

so sedaj moji turistični obiski v občini 

Kranjska Gora manj pogosti. 

V primerjavi z obdobjem pred letom 2008 

so sedaj moji turistični obiski v občini 

Kranjska Gora krajši. 

0,697 

Destinacija ima dovolj cenovno 

ugodnejših nastanitvenih kapacitet 

(mladinski hoteli, turistične kmetije, 

kampi …). 

V destinaciji je dovolj kulinaričnih 

dogodkov in ponudbe lokalnih 

pridelovalcev hrane. 

0,591 

Zaposleni in prebivalci turistične 

destinacije so prijazni do gostov. 

V tej turistični destinaciji skrbijo za 

naravno okolje in urejenost krajev. 

0,577 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

večje vključevanje lokalnih prebivalcev v

turizem

večja pestrost wellness storitev

več zabavnega programa

več organiziranih športnih aktivnosti

nižje cene

Kaj bi vas najbolj pritegnilo, da bi večkrat obiskali občino Kranjska Gora? 
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Spremenljivka 1 Spremenljivka 2 Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

Promocija turistične destinacije je 

zadovoljiva. 

Destinacija ima dovolj cenovno 

ugodnejših nastanitvenih kapacitet 

(mladinski hoteli, turistične kmetije, 

kampi …). 

0,544 

Turistična destinacija ponuja dovolj 

raznolike ponudbe. 

Zaposleni in prebivalci turistične 

destinacije so prijazni do gostov. 

0,543 

Destinacija je privlačna zaradi naravnih 

lepot. 

V občino Kranjska Gora prihajam zaradi 

naravnih lepot. 

0,526 

Moji prihodki vplivajo na pogostost 

turističnih obiskov v občini Kranjska 

Gora. 

Za turistični obisk občine Kranjska Gora 

porabim manj denarja, odkar se je pričela 

kriza. 

0,519 

Občino Kranjska Gora zelo rad obiščem v 

poletni sezoni. 

Občino Kranjska Gora zelo rad obiščem 

pomladi in jeseni. 

0,514 

Aranžma najpogosteje rezerviram prek 

turistične agencije. 

V času dopusta najraje bivam v hotelu. 0,508 

Turistična destinacija je nekaj posebnega. Zdi se mi, da je ta turistična destinacija 

zelo priljubljena. 

0,501 

Promocija turistične destinacije je 

zadovoljiva. 

V tej turistični destinaciji skrbijo za 

naravno okolje in urejenost krajev. 

0,497 

Destinacija je privlačna zaradi naravnih 

lepot. 

Nordijski center Planica in Slovenski 

planinski muzej v Mojstrani predstavljata 

velik potencial za destinacijo. 

0,494 

Želim, da ima turistični kraj bogato 

dodatno športno ponudbo. 

Na dopustovanju v občini Kranjska Gora 

se najraje športno udejstvujem. 

0,492 

Turistična destinacija ponuja dovolj 

raznolike ponudbe. 

V destinaciji je dovolj kulinaričnih 

dogodkov in ponudbe lokalnih 

pridelovalcev hrane. 

0,479 

V občino Kranjska Gora prihajam zaradi 

naravnih lepot. 

Občina Kranjska Gora je odlična 

izhodiščna točka za planinske in 

alpinistične vzpone. 

0,465 

 

Zdi se mi, da je ta turistična destinacija 

zelo priljubljena. 

Destinacija je privlačna zaradi naravnih 

lepot. 

0,464 

Promocija turistične destinacije je 

zadovoljiva. 

V destinaciji je dovolj kulinaričnih 

dogodkov in ponudbe lokalnih 

pridelovalcev hrane. 

0,459 
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Spremenljivka 1 Spremenljivka 2 Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

Destinacija ima ustrezno in kvalitetno 

infrastrukturo. 

V destinaciji je dovolj kulinaričnih 

dogodkov in ponudbe lokalnih 

pridelovalcev hrane. 

0,458 

Destinacija je privlačna zaradi naravnih 

lepot. 

V tej turistični destinaciji skrbijo za 

naravno okolje in urejenost krajev. 

0,454 

Želim, da ima turistični kraj bogato 

dodatno športno ponudbo. 

Želim, da ima turistični kraj bogato 

dodatno kulturno-zabavno ponudbo. 

0,453 

Promocija turistične destinacije je 

zadovoljiva. 

Zaposleni in prebivalci turistične 

destinacije so prijazni do gostov. 

0,441 

V destinaciji je dovolj kulinaričnih 

dogodkov in ponudbe lokalnih 

pridelovalcev hrane. 

Zaposleni in prebivalci turistične 

destinacije so prijazni do gostov. 

0,440 

Za turistično destinacijo izbiram turistične 

kraje, ki so cenovno ugodnejši. 

Najraje obiščem turistične kraje, ki imajo 

najboljše razmerje med kakovostjo in 

ceno. 

0,437 

Destinacija je privlačna zaradi naravnih 

lepot. 

Zaposleni in prebivalci turistične 

destinacije so prijazni do gostov. 

0,434 

Nordijski center Planica in Slovenski 

planinski muzej v Mojstrani predstavljata 

velik potencial za destinacijo. 

V destinaciji je dovolj kulinaričnih 

dogodkov in ponudbe lokalnih 

pridelovalcev hrane. 

0,427 

V primerjavi z obdobjem pred letom 2008 

so sedaj moji turistični obiski v občini 

Kranjska Gora manj pogosti. 

Za turistični obisk občine Kranjska Gora 

porabim manj denarja, odkar se je pričela 

kriza. 

0,423 

Promocija turistične destinacije je 

zadovoljiva. 

Destinacija ima ustrezno in kvalitetno 

infrastrukturo. 

0,422 

Zelo rad obiščem igralnice, ko 

počitnikujem v občini Kranjska Gora. 

V občini Kranjska Gora se najraje 

razvajam v wellness centrih. 

0,420 

V primerjavi z obdobjem pred letom 2008 

so sedaj moji turistični obiski v občini 

Kranjska Gora krajši. 

Za turistični obisk občine Kranjska Gora 

porabim manj denarja odkar se je pričela 

kriza. 

0,420 

Zdi se mi, da je ta turistična destinacija 

zelo priljubljena. 

V občino Kranjska Gora prihajam zaradi 

naravnih lepot. 

0,419 

Promocija turistične destinacije je 

zadovoljiva. 

Nordijski center Planica in Slovenski 

planinski muzej v Mojstrani predstavljata 

velik potencial za destinacijo. 

0,408 

Turistična destinacija ponuja dovolj 

raznolike ponudbe. 

V tej turistični destinaciji skrbijo za 

naravno okolje in urejenost krajev. 

0,407 
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Spremenljivka 1 Spremenljivka 2 Pearsonov 

koeficient 

korelacije 

Želim, da ima turistični kraj bogato 

dodatno kulturno-zabavno ponudbo. 

Želim, da ima turistični kraj bogato 

dodatno kulinarično ponudbo. 

0,407 

Aranžma najpogosteje rezerviram prek 

turistične agencije. 

Na odločitev o izbiri kraja dopustovanja 

vplivajo reklamna sporočila agencij, 

poslana po pošti. 

0,401 

Destinacija je privlačna zaradi naravnih 

lepot. 

Destinacija je privlačna zaradi veliko 

možnosti za športne aktivnosti. 

0,400 

3.6.3 Ugotovitve 

Statistični podatki kažejo, da so se prihodi tujih turistov zelo zmanjšali v letu 2009, potem so 

počasi spet naraščali, vendar je bilo šele v letih od 2013 do 2015 zabeleženo večje število 

prihodov kot v letu 2008, pri domačih turistih pa je prišlo do upada števila prihodov leta 2011, 

ki je padalo vse do leta 2015, ko se je število prihodov povečalo. Podobne ugotovitve je mogoče 

skleniti na podlagi rezultatov ankete. 

Rezultati korelacijske analize kažejo naslednje: domači turisti od začetka krize v občini 

Kranjska Gora počitnikujejo manj pogosto, njihovi obiski so krajši, med obiskom pa porabijo 

manj denarja kot pred krizo. Visok Pearsonov koeficient korelacije odraža relativno močno 

povezanost med spremenljivkama "V primerjavi z obdobjem pred letom 2008 so sedaj moji 

turistični obiski v občini Kranjska Gora manj pogosti" in "V primerjavi z obdobjem pred letom 

2008 so sedaj moji turistični obiski v občini Kranjska Gora krajši" (0,697). Tudi med 

spremenljivkama "V primerjavi z obdobjem pred letom 2008 so sedaj moji turistični obiski v 

občini Kranjska Gora krajši" in "Za turistični obisk občine Kranjska Gora porabim manj 

denarja, odkar se je pričela kriza" je mogoče zaznati povezanost (Pearsonov koeficient 

korelacije  znaša 0,42). 

Rezultati analize ankete kažejo, da bi ugodnejše cene turističnih storitev v občini Kranjska Gora 

pritegnile domače turiste, da bi večkrat obiskali destinacijo, saj je bilo kar 40,62 % tako 

označenih odgovorov. Prav tako rezultati ankete kažejo, da je kriza vplivala na obisk turistov v 

občini Kranjska Gora. Spremenljivka ima aritmetično sredino 3,71 (40,9 % anketirancev z 

oceno 4 in 33,7 % z oceno 3). Standardni odklon ima nizko vrednost (0,89), kar pomeni stabilno 

oceno. 



45 

3.7 Analiza intervjuja z direktorjem Turizma Kranjska Gora 

Z gospodom Blažem Vebrom, direktorjem Turizma Kranjska Gora, smo 6. julija 2016 izpeljali 

intervju in mu zastavili vprašanja o stanju, razvoju ter spremembah v turizmu v občini Kranjska 

Gora. 

Glede trenutnega stanja turizma v obravnavani destinaciji je gospod Veber poudaril, da se je 

zaradi hitro spreminjajočih se trendov v turističnem povpraševanju treba učinkovito prilagajati 

in biti korak pred konkurenco. Zato bodo še naprej nujne precejšnje investicije v turistično 

infrastrukturo, načrtujejo se dograditev športnega parka, izgradnja kopališča ob kampu v Gozdu 

- Martuljku ter nova gondola na vrh Vitranca. 

Iz intervjuja lahko povzamemo, da je Kranjska Gora znana predvsem kot zimskošportno 

središče, a poletna sezona predstavlja kar 38 % prihodkov, zimska sezona 35 %, zunaj teh dveh 

sezon je delež prihodkov 19 %, 8 % prihodkov pa je ustvarjenih iz priprav športnikov in 

kongresnega turizma. Prevladujejo tuji gosti, ki jih je približno 65 %, domačih pa je 35 %. Med 

tujimi gosti je največ Italijanov, sledijo gosti iz Združenega kraljestva, Nemčije, Hrvaške, 

Avstrije, Izraela, Češke republike, Srbije, Madžarske in podobno. 

Gospodarska kriza je vplivala na število obiskov, nočitev in povprečno dobo bivanja tako tujih 

kot domačih gostov. Treba je bilo spremljati dogajanje in se na dane situacije primerno odzvati. 

Ker se je število nočitev gostov s tradicionalnih tržišč (Združeno kraljestvo in republike 

nekdanje Jugoslavije) zmanjšalo, se je turistična ponudba usmerila k novim tržiščem, tako v 

Evropi (Španija, Francija, Poljska in Slovaška) kot na Daljnem vzhodu (Južna Koreja, Kitajska 

in Indija), letos pa so si Kranjsko Goro ogledali in se seznanili s ponudbo tudi predstavniki 

brazilskih turističnih agencij. 

LTO je bil reorganiziran v nov javni zavod Turizem Kranjska Gora, hkrati sta se spremenila 

tudi struktura in delovanje zavoda. Ta naj bi bil servis za turistično gospodarstvo, ponujal naj 

bi pomoč pri uresničevanju idej in iskanju konkurenčnih prednosti. Svet zavoda ponovno 

vključuje tudi turistična društva. Zavod dobro sodeluje tako z javnimi kot zasebnimi 

turističnimi ponudniki. 

Poudariti je treba, da je vreme dejavnik, ki močno kroji uspešnost turistične sezone v občini 

Kranjska Gora. Zelo velik pomen imata tudi športni prireditvi Pokal Vitranc in smučarski poleti 

v Planici. Prireditvi sta lepa priložnost za turistične delavce, da ustvarijo prihodek, hkrati pa 

pomenita neprecenljivo promocijo za destinacijo. 

Trije lanski projekti – Nordijski center Planica, obnovljena okolica jezera Jasna in turistični 

avtobus, ki v poletni sezoni povezuje kraje in turistične znamenitosti v Zgornjesavski dolini – 

so del trajnostnega razvoja turistične destinacije, obogatili so turistično ponudbo in imajo velik 

promocijski učinek. Nenehno je treba investirati v infrastrukturo, zato je bilo tudi v tem letu 
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izpeljanih kar nekaj projektov: ureditev vstopnih točk v občino, dokončanje investicije pri 

jezeru Jasna, odprtje novih ferat v Mojstrani, vzpostavitev nove informacijske točke v 

Slovenskem planinskem muzeju in poleg njega pod bivakom odprtje prostora doživetij (soba 

pobega) ter ureditev tematsko-orientacijskega parka s Kekčevimi junaki na zgornji postaji 

štirisedežnice Vitranc. Družba Hit Larix je zaključila investicijo v kamp v Gozdu - Martuljku, 

za naslednje leto se ob kampu načrtuje izgradnja kopalnega jezera. Kamp ima velik potencial 

za uspešno poslovanje, saj je na tem področju povpraševanje veliko večje od trenutne ponudbe 

v destinaciji. Turisti namreč povprašujejo po produktih, ki so cenovno ugodnejši. 

Gospod Veber meni, da so prednosti za uspešen razvoj turizma v občini Kranjska Gora naravna 

lega, ugodna lokacija in lahka dostopnost, tradicija in dolgoletne izkušnje, prepoznavnost, 

znanje in potencial v nadgradnji obstoječe infrastrukture in produktov. V občini skozi vse leto 

poteka vrsta prireditev, med njimi tudi kulinarične, na katerih je možno poskusiti tudi lokalne 

jedi, ki so pripravljene iz lokalno pridelanih sestavin. Turistično povpraševanje gre vse bolj v 

smeri večje ekološke ozaveščenosti in temu toku sledi tudi razvoj turizma. Izredno velik pomen 

za poletno sezono predstavlja poleg pohodništva tudi kolesarstvo. V občini Kranjska Gora je 

precej razvita mreža cestnokolesarskih poti, nekaj je tudi gorskokolesarskih poti, obstaja pa 

težava, ker tovrstno kolesarjenje še vedno ni zakonsko urejeno. 

Občina Kranjska Gora sodeluje z občino Trbiž in pokrajino Furlanija - Julijska Krajina v Italiji, 

v Avstriji pa z občinama Podklošter in Beljak ter deželo Koroško. Sodelovanje poteka prek 

različnih društev, ki skupaj organizirajo različne prireditve in srečanja treh dežel. Pohodniška 

pot Alpe Adria Trail je ravno tako pomemben skupen projekt. Povezujejo se tudi pri 

kandidiranju za projekte Interreg, kjer EU financira dejavnosti, ki spodbujajo čezmejno in 

medregionalno sodelovanje. 

Gospod Veber meni, da gosti niso najbolj zadovoljni z informacijami o destinaciji. Zato so 

spremenili spletno stran, ki omogoča tudi spletne rezervacije, preusmerili so se na digitalno 

oglaševanje, zožili nabor tiskovin, zmanjšali sejemske nastope, dali pa večji poudarek 

študijskim skupinam in delavnicam projekta B2B. Še vedno oglašujejo tudi v tiskanih medijih, 

na radijskih postajah in ATM TV Kranjska Gora. 

Intervju je gospod Veber sklenil z mislijo, da mora Kranjska Gora v prihodnjem desetletnem 

obdobju spet postati številka ena med slovenskimi turističnimi destinacijami ter prepoznavna 

turistična destinacija v svetu. Njegovo osebno vodilo pa je, da je turizem posel, ki ga delajo 

ljudje. 
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4 SKLEP 

Analizo stanja turizma v občini Kranjska Gora, na katero naj bi vplivala gospodarska kriza, 

smo izvedli s pomočjo SWOT-analize in analize statističnih podatkov na strani SURS. Podatke 

smo analizirali tudi na podlagi ankete in intervjuja. 

SWOT-analiza kot prednosti kranjskogorske občine izpostavi naravne lepote, kakovostno 

turistično infrastrukturo, kulturno in arhitekturno dediščino, tradicijo na področju športa in 

turizma, vendar so tu prisotne tudi razne slabosti, kot so na primer slabše ceste in povečan 

promet predvsem v poletnih in zimskih mesecih, deloma pretirana izgradnja apartmajev ter 

bipolarnost Kranjske Gore in preostalih turističnih krajev v občini. Kljub vsemu se porajajo 

nove priložnosti v povezovanju turističnih ponudnikov, kjer opazimo potencial mladih in novih 

idej, ter v izgradnji nove turistične infrastrukture. Najnevarnejše pa so za občino zime z 

visokimi temperaturami in s premalo snega, konstantno pa je treba zagotavljati tudi dovolj 

visoke standarde, da je občina Kranjska Gora lahko konkurenčna podobnim turističnim 

destinacijam v tujini. 

Opisna statistika prikazuje, da je bilo v letih od 2008 do 2015 v občini Kranjska Gora v 

povprečju okoli 5800 ležišč, od tega približno 5300 stalnih, nihanja med posameznimi leti pa 

so majhna. Pri skupnih prihodih turistov v primerjavi z letom 2008 je bilo zmanjšanje le leta 

2009. Pri domačih turistih je najprej prišlo do porasta prihodov in prenočitev turistov vse do 

leta 2011, nato je sledilo zmanjšanje do leta 2014, leta 2015 pa je prišlo do velikega povečanja 

obiska. Pri tujih gostih je bilo zaznati največje zmanjšanje v letu 2009, potem se je stanje 

izboljševalo in od leta 2013 naprej je obisk presegal število iz leta 2008. Skupno število 

prenočitev je bilo manjše kot v letu 2008 le v letih 2009 in 2012. Domači turisti so prenočevali 

v manjšem številu v letih od 2012 do 2014, medtem ko je bilo pri tujih turistih zaznati veliko 

zmanjšanje leta 2009, nato pa se je število prenočitev zopet povečevalo. Povprečna doba 

bivanja tako domačih kot tujih turistov je bila v obravnavanem obdobju nižja kot v letu 2008, 

z izjemo leta 2010, najnižja pa je bila v letu 2015. Pri domačih gostih se je doba bivanja 

povečala le leta 2009, potem pa se je konstantno zmanjševala. Najbolj občutni zmanjšanji 

povprečne dobe bivanja pri tujih gostih sta bili v letih 2012 in 2015. 

Empirična analiza je bila izvedena s pomočjo ankete, v katero je bilo vključenih 208 

obiskovalcev občine Kranjska Gora. Mnenje večine anketirancev je, da je turistična destinacija 

Kranjska Gora privlačna zaradi naravnih lepot in veliko možnosti za športne aktivnosti, velik 

potencial v regiji pa predstavljata novozgrajeni Nordijski center Planica in Slovenski planinski 

muzej. V občino zahajajo turisti večinoma zaradi naravnih lepot, saj je odlično izhodišče za 

planinske in alpinistične vzpone, več kot 50 % anketirancev destinacijo obišče le enkrat letno. 

Skoraj 50 % jih ne prespi nikoli, dobrih 30 % jih prespi le enkrat, največji odstotek prenočitev 

je v apartmajih, sledijo pa prenočitve v hotelih. Več kot 40 % vprašanih bi večkrat zahajalo v 

občino Kranjska Gora, če bi bile cene turističnih storitev nižje. 
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Rezultati raziskave kažejo, da je gospodarska kriza vplivala na število obiskov, nočitev in 

povprečno dobo bivanja tako tujih kot domačih gostov. Med turisti je bilo precej povpraševanja 

po cenovno ugodnejših produktih, zato se je treba povpraševanju neprestano prilagajati. 

Obisk domačih turistov v občini Kranjska Gora je krajši, od začetka krize počitnikujejo manj 

pogosto, med obiskom pa porabijo manj denarja kot pred krizo. 

Rezultati raziskave prav tako kažejo, da bi ugodnejše cene turističnih storitev v občini Kranjska 

Gora pritegnile domače turiste, da bi večkrat obiskali destinacijo. 

Sicer se stanje na področju turistične dejavnosti v občini Kranjska Gora izboljšuje, delno tudi 

na podlagi prilagajanja ponudbe gostom, ki bi želeli cenovno ugodnejše nastanitve in 

aranžmaje. 

Da bi povečali obisk turistov, je bilo v občini v zadnjih letih izvedenih veliko ukrepov in 

narejenih več investicij v turistično infrastrukturo. Zgrajen je bil Nordijski center Planica, ki je 

ključni razvojni potencial destinacije, manjka pa nekaj pomembnih objektov, kot so gondolska 

povezava na Vitranc, povečano igrišče za golf in hotelsko-zabaviščni center ob hotelu Kompas. 

Velik pomen bi imela pridobitev statusa klimatskega zdravilišča za Gozd - Martuljek in 

Mojstrano. Obnovljena okolica jezera Jasna, ferati v Mojstrani, turistični avtobus in odprtje 

kampa v Gozdu - Martuljku so imeli velik promocijski učinek, a največja promocija za 

turistično destinacijo sta še vedno pokal Vitranc in poleti v Planici. Za boljšo prepoznavnost se 

je povečala tudi promocija na spletu. Treba bi bilo še dodatno izboljšati turistično ponudbo s 

pestrim spremljajočim programom, da bi se turisti v občini Kranjska Gora zadržali dlje. Seveda 

pa se pri vsem tem ne sme pozabiti na še večji vložek v trajnostni turizem, ki predstavlja 

prihodnost turizma, in pa na slogan, da smo turizem ljudje.
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ANKETA O VPLIVU GOSPODARSKE KRIZE NA OBISK SLOVENSKIH 

TURISTOV V OBČINI KRANJSKA GORA 

Pozdravljeni! 

Sem Mojca Vidmar in zaključujem študij na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. 

V svoji diplomski nalogi raziskujem vpliv krize na turizem v občini Kranjska Gora. Če ste od 

leta 2008, ko se je v Sloveniji začela gospodarska kriza, pa do leta 2014 vsaj enkrat obiskali 

turistično destinacijo občina Kranjska Gora, vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa in 

odgovorite na vsa zastavljena vprašanja oziroma označite trditve, ker so za kakovostno analizo 

potrebni vsi odgovori.  

Vprašalnik je anonimen, podatki pa se bodo uporabili izključno za potrebe izdelave 

diplomskega dela. 

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami. 

»1« pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, »5« pa, da se z njo popolnoma strinjate. 

1. Turistične navade 

Se sploh                        Se popolnoma 

ne strinjam                             strinjam                       

1 2 3 4 5 

1. Turistični oddih je nujno potreben vsaj enkrat na 

leto. 
1 2 3 4 5 

2. Višina prihodkov moje družine vpliva na pogostost 

turističnih obiskov. 
1 2 3 4 5 

3. V času počitnikovanja sem pripravljen porabiti več 

denarja kot v običajnem času. 
1 2 3 4 5 

4. Za turistično destinacijo izbiram turistične kraje, ki 

so cenovno ugodnejši. 
1 2 3 4 5 

5. Najraje obiščem turistične kraje, ki imajo najboljše 

razmerje med kakovostjo in ceno. 
1 2 3 4 5 

6. Za obisk turistične destinacije se odločim na 

podlagi dolgoletne in bogate turistične tradicije. 
1 2 3 4 5 

7. Aranžma najpogosteje rezerviram preko turistične 

agencije. 
1 2 3 4 5 

8. Na odločitev o izbiri kraja dopustovanja vplivajo 

informacije na internetu. 
1 2 3 4 5 

9. Na odločitev o izbiri kraja dopustovanja vplivajo 

priporočila znancev. 
1 2 3 4 5 

10. Na odločitev o izbiri kraja dopustovanja vplivajo 

reklamna sporočila agencij, poslana po pošti. 
1 2 3 4 5 

11. Želim, da ima turistični kraj bogato dodatno 

športno ponudbo. 
1 2 3 4 5 
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12. Želim, da ima turistični kraj bogato dodatno 

kulturno-zabavno ponudbo. 
1 2 3 4 5 

13. Želim, da ima turistični kraj bogato dodatno 

kulinarično ponudbo. 
1 2 3 4 5 

14. V času dopusta najraje bivam v hotelu. 1 2 3 4 5 

15. Od začetka krize počitnikujem manj pogosto. 1 2 3 4 5 

16. Od začetka krize počitnikujem za krajši čas. 1 2 3 4 5 

 

2. Mnenje o turistični destinaciji občina 

Kranjska Gora 

Se sploh                        Se popolnoma 

ne strinjam                             strinjam                       

1 2 3 4 5 

1. Turistična destinacija je nekaj posebnega. 1 2 3 4 5 

2. Zdi se mi, da je ta turistična destinacija zelo 

priljubljena. 
1 2 3 4 5 

3. Destinacija je privlačna zaradi naravnih lepot. 1 2 3 4 5 

4. V tej turistični destinaciji skrbijo za naravno okolje 

in urejenost krajev. 
1 2 3 4 5 

5. Zaposleni in prebivalci turistične destinacije so  

prijazni do gostov. 
1 2 3 4 5 

6. Turistična destinacija ponuja dovolj raznolike 

ponudbe. 
1 2 3 4 5 

7. Destinacija je privlačna zaradi veliko možnosti za 

športne aktivnosti. 
1 2 3 4 5 

8. Nordijski center Planica in Slovenski planinski 

muzej v Mojstrani predstavljata velik potencial za 

destinacijo. 

1 2 3 4 5 

9. V destinaciji je dovolj kulinaričnih dogodkov in 

ponudbe lokalnih pridelovalcev hrane. 
1 2 3 4 5 

10. Destinacija ima dovolj cenovno ugodnejših 

nastanitvenih kapacitet (mladinski hoteli, turistične 

kmetije, kampi …). 

1 2 3 4 5 

11. Promocija turistične destinacije je zadovoljiva.  1 2 3 4 5 

12. Destinacija je primerno oddaljena od mojega kraja 

bivanja. 
1 2 3 4 5 

3. Kolikokrat na leto obiščete občino Kranjska Gora? 

□ enkrat 

□ dvakrat, trikrat 

□ štirikrat, petkrat 

□ več kot petkrat  
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4. Kolikokrat na posamezen obisk prenočite v občini Kranjska Gora? 

□ nikoli 

□ enkrat 

□ dvakrat ali trikrat 

□ štirikrat ali petkrat 

□ več kot petkrat  

 

5. V katerih nastanitvenih objektih v občini Kranjska Gora običajno prenočite? 

□ apartmaju 

□ hotelu 

□ zasebni sobi 

□ gostišču 

□ hostlu 

□ kampu 

□ turistični kmetiji 

□ gorski koči 

□ drugo: ____________________________ 

 

6. Vaš obisk v občini Kranjska Gora 

Se sploh                        Se popolnoma 

ne strinjam                             strinjam                       

1 2 3 4 5 

1. V primerjavi z obdobjem pred letom 2008 so sedaj 

moji obiski v občini Kranjska Gora manj pogosti. 
1 2 3 4 5 

2. V primerjavi z obdobjem pred letom 2008 so sedaj 

moji obiski v občini Kranjska Gora krajši. 
1 2 3 4 5 

3. Moji prihodki vplivajo na pogostost turističnih 

obiskov v občini Kranjska Gora. 
1 2 3 4 5 

4. Za obisk občine Kranjska Gora porabim manj 

denarja, odkar se je pričela kriza. 
1 2 3 4 5 

5. Občino Kranjska Gora zelo rad obiščem v zimski 

sezoni. 
1 2 3 4 5 

6. Občino Kranjska Gora zelo rad obiščem v poletni 

sezoni. 
1 2 3 4 5 

7. Občino Kranjska Gora zelo rad obiščem pomladi in 

jeseni. 
1 2 3 4 5 

8. V občino Kranjska Gora prihajam zaradi naravnih 

lepot. 
1 2 3 4 5 

9. Na dopustovanju v občini Kranjska Gora se najraje 

športno udejstvujem. 
1 2 3 4 5 

10. V občino Kranjska Gora prihajam zaradi športnih 

prireditev. 
1 2 3 4 5 

11. Občina Kranjska Gora je odlična izhodiščna točka 

za planinske in alpinistične vzpone. 
1 2 3 4 5 
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12. V občini Kranjska Gora se najraje razvajam v 

wellness centrih. 
1 2 3 4 5 

13. Zelo rad obiščem igralnice, ko počitnikujem v 

občini Kranjska Gora. 
1 2 3 4 5 

14. Dopustovanje na tej lokaciji je finančno ustrezno. 1 2 3 4 5 

15. Destinacija ima ustrezno in kvalitetno 

infrastrukturo. 
1 2 3 4 5 

16. Menim, da je gospodarska kriza vplivala na obisk 

turistov v občini Kranjska Gora. 
1 2 3 4 5 

 

7. Kaj bi vas najbolj pritegnilo, da bi večkrat obiskali občino Kranjska Gora? 

□ nižje cene 

□ več organiziranih športnih aktivnosti 

□ več zabavnega programa 

□ večja pestrost wellness storitev 

□ večje vključevanje lokalnih prebivalcev v turizem 

 

8. Spol  

□ moški 

□ ženski 

 

9.  V katero starostno skupino spadate? 

□ do 20 let 

□ 21 – 30 let 

□ 31 – 40 let 

□ 41 – 50 let 

□ 51 – 60 let 

□ 61 let ali več 

 

10.  Kakšen je vaš trenutni status?  

□ brezposelni 

□ dijak, študent 

□ kmet 

□ zaposleni, samozaposleni 

□ upokojenec 

□ drugo: _____________________________  
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11.  Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 

□ osnovna šola ali manj 

□ poklicna šola 

□ srednja šola 

□ višja šola 

□ visoka šola 

□ univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij) 

□ znanstveni magisterij 

□ doktorat znanosti 

 

12.  Višina neto mesečnega dohodka na družinskega člana: 

□ do 500 € 

□ 501 € - 1.000 € 

□ 1.001 € - 1.500 € 

□ 1.501 € - 2.000 € 

□ več kot 2.000 € 

 

13.  Statistična regija, v kateri je vaše stalno bivališče: 

□ Gorenjska 

□ Osrednjeslovenska 

□ Primorsko-notranjska 

□ Goriška 

□ Obalno-kraška 

□ Jugovzhodna Slovenija 

□ Posavska 

□ Zasavska 

□ Savinjska 

□ Koroška 

□ Podravska 

□ Pomurska 

 

14.  Število prebivalcev v kraju bivanja: 

□ do 500 prebivalcev 

□ 501 – 1.000 prebivalcev 

□ 1.001 – 3.000 prebivalcev 

□ 3.001 – 5.000 prebivalcev 

□ 5.001 – 10.000 prebivalcev 

□ nad 10.000 prebivalcev 

 

Najlepša hvala za vaše sodelovanje! 
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INTERVJU Z DIREKTORJEM JAVNEGA ZAVODA TURIZEM KRANJSKA GORA 

Gospod Blaž Veber, ki je v marcu 2016 postal novi direktor Turizma Kranjska Gora, pred tem 

pa že vrsto let deloval v LTO Kranjska Gora in se aktivno udejstvoval v vseh aspektih turizma, 

je privolil v sodelovanje in odgovoril na spodaj zastavljena vprašanja. 

1. Kakšno je po vaši oceni trenutno stanje turizma v občini Kranjska Gora in kaj bi radi 

spremenili? 

Turizem je že nekaj let najhitreje rastoča gospodarska dejavnost tako v Sloveniji kot v svetu. 

Zavedati se moramo, da se zaradi naglega tempa hitro spreminjajo tudi trendi v turističnem 

povpraševanju. Temu se moramo kot destinacija Kranjska Gora znati učinkovito prilagajati in 

biti korak pred konkurenco. Kranjska Gora ima izreden potencial za nadaljnji turistični 

razvoj. Smo destinacija, ki je poznana predvsem kot zimsko-športno središče, želim pa si, da bi 

se Kranjska Gora na ključnih trgih pozicionirala tudi kot pomembna poletna destinacija. Veliko 

večji poudarek bomo dali predvsem investicijam v turistično infrastrukturo, ki bo za destinacijo 

v ponudbi pomenila novo dodano vrednost in temelj za nadaljnji hitrejši razvoj. Tu imam v 

mislih predvsem dograditev športnega parka, investicijo v izgradnjo kopališča v Gozd 

Martuljku ter novo gondolo na vrh Vitranca. 

2. Kateri gosti prevladujejo v občini Kranjska Gora, tuji ali domači? Kakšna je struktura 

tujih gostov? 

V destinaciji Kranjska Gora prevladujejo tuji gosti in sicer jih je okoli 65 %, domačih gostov 

pa je 35 %. Največ tujih gostov prihaja iz Italije, sledijo gosti iz Združenega kraljestva, Nemčije, 

Hrvaške, Avstrije, Izraela, Češke republike, Srbije, Madžarske … 

3. Kakšno je razmerje med prihodki poletne in zimske sezone? Sta vmesni sezoni vseeno 

izkoriščeni v zadovoljivi meri?  

Približno 38 % prihodkov predstavlja poletna sezona, zimska 35 %, 19 % prihodka je 

ustvarjenega izven sezon, 8 % prihodov pa iz priprav športnikov in kongresnega  turizma. Za 

obdobji med obema glavnima sezonama kažejo podatki na zadovoljivo zasedenost, vsekakor 

pa bi se dalo stanje še izboljšati. 

4. Ali je gospodarska kriza vplivala in še vpliva na obisk tujih in domačih gostov v občini? 

Razmere na svetovnem trgu se stalno spreminjajo. V zadnjem obdobju se prihodi turistov 

povečujejo, je pa res, da je bilo od začetka gospodarske krize zaznati negativna nihanja pri 

obiskih, nočitvah in povprečni dobi bivanja tujih in domačih gostov. Kot mikrolokacija smo v 

veliki meri odvisni od gospodarskih in političnih razmer na trgih, od koder gostje prihajajo, 

varnosti, vremena in številnih drugih dejavnikov, na katere kot turistična destinacija nimamo 
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vpliva. Naša glavna naloga je, da spremljamo dogajanje in se na dane situacije tudi primerno 

odzovemo. 

5. Kako se je v občini Kranjska Gora prilagodila turistična ponudba na spremenjeno 

povpraševanje po začetku krize? 

Število nočitev gostov iz tradicionalnih tržišč (Združeno kraljestvo in republike bivše 

Jugoslavije) je upadlo, zato se je turistična ponudba usmerila k novim tržiščem, tako v Evropi 

(Španija, Francija, Poljska in Slovaška) kot na Daljnem Vzhodu (Južna  Koreja, Kitajska in 

Indija), letos pa so si Kranjsko Goro ogledali in se seznanili s ponudbo tudi predstavniki osmih 

brazilskih turističnih agencij.  

6. S kakšnim namenom se je LTO reorganiziral v nov javni zavod Turizem Kranjska Gora? 

Katere so njegove naloge?  

LTO so bile zakonsko ustanovljene konec devetdesetih let prejšnjega stoletja. Kljub temu, da 

so v  večini turističnih krajev že delovale določene inštitucije, je bila formula ustanovitve 

zavodov na ravni destinacije povsem splošna. Prav zaradi tega v marsikateri turistični občini 

tovrstna organizacija ni bila sprejeta tako, kot je bilo predvideno. 

S spremembo imena smo temeljito spremenili tudi strukturo in delovanje takšnega zavoda. 

Strokovni svet je nadomeščen z neformalnimi interesnimi skupinami (kolesarjenje, 

pohodništvo, kulinarika, urbanizem, marketing …), katerih namen je oblikovanje novih 

turističnih proizvodov na ravni destinacije, iskanju rešitev za nadaljnji razvoj turistične 

infrastrukture itd. Razširjen pa je tudi svet zavoda, ki ponovno vključuje v delovanje in 

oblikovanje programa dela poleg turističnega gospodarstva in občine tudi turistična društva. 

Turizem Kranjska Gora vidim kot servis za turistično gospodarstvo, kot pomoč pri realizaciji 

idej in projektov in kot člen, ki bo pripomogel k iskanju konkurenčnih prednosti, ki jih imamo. 

7. Kakšno je sodelovanje med Turizmom Kranjska Gora in turističnimi ponudniki? Je 

sodelovanje boljše z javnimi ali zasebnimi ponudniki? 

Sodelovanje je zgledno in ni razlik med sodelovanjem z javnimi in zasebnimi ponudniki, 

odvisno pa je predvsem od interesa posameznih deležnikov pri določenem projektu. 

8. V kolikšni meri vpliva vreme na uspešnost turistične sezone v občini Kranjska Gora? 

Lahko rečem, da je vreme v destinaciji Kranjska Gora, ki temelji na outdoor ponudbi, izrednega 

pomena, v nekaterih primerih tudi 100 %. 

9. Kako pomembni sta obe veliki športni prireditvi, Pokal Vitranc in smučarski poleti v 

Planici, za razvoj turizma? Gre pri njima tudi za finančni uspeh ali večinoma le 

promocijski? Ali lokalni ponudniki znajo izkoristiti velik obisk obeh prireditev? 
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Ti dve športni prireditvi imata zelo velik pomen. Destinacija ima prav zaradi tovrstnih prireditev 

izreden promocijski učinek, ki bi bil v okviru lastne promocije nemogoč.  

Hkrati sta prireditvi tudi dobra priložnost za gostince, ki v tem času skušajo na najboljši možni 

način prodati storitve. Hoteli beležijo od 70 % do 90 % zasedenost. 

10. Ali so trije lanski projekti - Nordijski center Planica, obnovljena okolica jezera Jasna in 

turistični avtobus, ki v poletni sezoni povezuje kraje in turistične znamenitosti v 

Zgornjesavski dolini - privabili v občino več turistov kot prejšnja leta? 

Vsi omenjeni projekti so del trajnostnega razvoja turistične destinacije, investicije so 

pripomogle k dvigu imidža destinacije in imele neposreden promocijski učinek ter obogatile 

turistično ponudbo. Neprestano je potrebno investirati v infrastrukturo, informacijsko 

tehnologijo in kadre.Tudi v letošnjem letu sledimo tej praksi in bomo tudi v prihodnje. Letos 

smo dogradili vstopne točke v občino, zaključili investicijo pri jezeru Jasna, ki je s postavljenim 

lesenim okvirjem z napisom Kranjska Gora in stricem Vitrancem na klopi postala zanimiva 

fototočka, odprli novi ferati v Mojstrani, vzpostavili novo informacijsko točko v Slovenskem 

planinskem muzeju in poleg njega pod bivakom odprli prostor doživetij (escape room), ob 

Bedančevem domu na zgornji postaji štirisedežnice Vitranc je bil urejen tematsko – 

orientacijski park s petimi točkami s Kekčevimi junaki, v središču Kranjske Gore je bil odprt 

Park miru z razstavo fotografij, ki prikazujejo gradnjo ceste na Vršič, družba Hit Larix je 

zaključila z investicijo v kamp v Gozd Martuljku, ob kateremu bo v naslednjem letu Občina 

Kranjska Gora zgradila kopalno jezero – biotop. 

11. Katere so po vašem mnenju prednosti za uspešen razvoj turizma v občini Kranjska 

Gora? 

To so naravna lega, ugodna lokacija in lahka dostopnost, tradicija in dolgoletne izkušnje, 

prepoznavnost, znanje, potencial v nadgradnji obstoječe infrastrukture in produktov … 

12. Od katerih prireditev v občini si največ obetate v prihodnosti? Ali menite, da bi bilo 

potrebno razviti tudi več kulinaričnih prireditev (povezava z lokalnimi pridelovalci 

hrane in lokalnimi kulinaričnimi posebnostmi)? 

Vsaka prireditev ima določen cilj oz. koncept, tako da je težko izpostaviti samo nekatere. 

Določene prireditve zahtevajo večji finančni in kadrovski vložek kot ostale, zato so tu 

pričakovanja večja v smislu števila obiskov, potrošnje, odziva in promocije. 

V občini Kranjska Gora je precej gostinskih lokalov, ki ponujajo lokalne jedi, ki so pripravljene 

tudi iz lokalno pridelanih sestavin. V začetku maja se je v Kranjski Gori odvil mednarodni 

kulinarični festival, na katerem so TOP 3 šefi iz Hrvaške, Italije in Slovenije pripravili vrhunski 

tri-hodni meni. Prav posebno doživetje predstavlja poletna Kulinarična pot po Kranjski Gori 

(peš v spremstvu vodiča), saj je možno v zgolj dveh urah in pol poskusiti pet različnih jedi na 

petih različnih lokacijah. Tudi na Vaškem dnevu v Ratečah ne manjka ponudbe domačih jedi 
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in sladic. V jesenskih mesecih bosta še kulinarični večer z nacionalno kuharsko reprezentanco 

in dogodek Jej lokalno, okušaj globalno. Torej je kulinaričnih dogodkov kar nekaj, prizadevali 

pa si bomo ponudbo še popestriti. 

13. Ali je občutiti vedno več povpraševanja po alternativnih nočitvah – na primer Eco kamp, 

hostel Barovc? Kaj pričakujete od ponovnega odprtja kampa v Gozd Martuljku? 

Vsekakor gre povpraševanje v smeri večje ekološke osveščenosti, zato se kot odgovorni za 

razvoj turizma prizadevamo slediti tem ciljem, tudi s pridobivanjem okoljskih certifikatov, na 

primer Slovenia green. Domačija Pr' Gavedarjo iz Podkorena je za turistične namestitve, 

unikatne sobe, urejene z okoljsko odgovornostjo in trajnostno naravnanostjo prejela certifikat 

travelife gold. 

Tu gre za segmentacijo ponudbe. Prav kamp Špik ima velik potencial v smislu uspešnega 

poslovanja, ker je povpraševanje po tovrstnem (cenovno ugodnejšem) produktu veliko večje od 

trenutne ponudbe v dolini. 

14. Ali menite, da je kolesarstvo pravi potencial Zgornjesavske doline v poletni sezoni? Kaj 

se lahko na tem področju še izboljša? 

Kolesarjenje in pohodništvo sta glavna stebra v poletni ponudbi destinacije. V letu 2015 je bilo 

iz naslova kolesarjenja v destinaciji Kranjska Gora zabeleženih okoli 5 % vseh nočitev, kar v 

številu predstavlja okoli 25.000 nočitev. Študije kažejo, da približno 1/3 vseh obiskovalcev v 

poletni sezoni med svojim obiskom tudi kolesari, poleg tega imamo predvsem ob koncu tedna 

veliko enodnevnih kolesarskih gostov, tako da je skupna številka bistveno višja. Naš cilj je, da 

v obdobju do leta 2020 ta odstotek dvignemo na 12 % vseh ustvarjenih nočitev v destinaciji. 

Opažamo, da je trend rasti iz naslova kolesarstva v zadnjih nekaj letih izjemen. V kolesarsko 

usmerjenih namestitvah predstavlja tudi do 200 % letno rast, medtem ko na drugi strani 

pohodništvo, ki sicer predstavlja 25 % nočitev, ne beleži tolikšne rasti. V prid kolesarjenju 

govori tudi podatek o potrošnji na kolesarja, ki znaša okoli 95 € na dan, kar je visoko nad 

povprečjem. 

Kranjska Gora ima dokaj razvito mrežo tako cestno kolesarskih (daljinska kolesarska pot D-2 

od Jesenic do Pontebbe v Italiji je del evropske kolesarske mreže) kot tudi gorsko kolesarskih 

poti, katere potekajo predvsem po že obstoječih gozdnih poteh. Prav tako imamo tudi bike park, 

ki je od letošnjega leta del družbe 14 najboljših bike parkov v Evropi, vključenih v sitem Gravity 

Card. Žal kolesarjenje v naravnem okolju še vedno ni zakonsko urejeno in prav to predstavlja 

veliko težavo pri trženju gorskega kolesarjenja. Zadali smo si cilj, da kljub zakonskim 

omejitvam pri umestitvi gorskih kolesarskih poti v prostor, v letu 2016 izpeljemo legalizacijo 

vsaj dveh "trailov". Verjamem, da bomo tudi na tem področju ena izmed prvih kolesarskih 

destinacij, ki bo imela legalne kolesarske poti. Menim, da bi morala tovrstno problematiko 

reševati za to pristojna inštitucija na nacionalni ravni, v skladu s sprejeto strategijo razvoja 

turizma, in ne posamezne občine ali (še slabše) posamezne civilne iniciative. Gorsko 

kolesarjenje je preplavilo Slovenijo, mi pa si pred tem še vedno zatiskamo oči. 
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Tudi na področju kolesarstva bomo v prihodnje veliko več vlagali v razvoj infrastrukture 

(enduro trail, bike park, flow trail, hot spoti …). 

15. V kolikšni meri se občina Kranjska Gora povezuje s sosednjima Italijo in Avstrijo? 

Sodelovanje poteka z občino Trbiž in pokrajino Furlanija Julijska Krajina v Italiji, v Avstriji pa 

z občinama Podklošter in Beljak ter deželo Koroško. Sodelujemo na več področjih: preko 

različnih društev, ki skupaj organizirajo prireditve (tradicionalen pohod in srečanje treh dežel 

na Tromeji, srečanje katolikov treh dežel na Svetih Višarjah, mladinske igre treh dežel v 

Celovcu, smučarski tek treh dežel, srečanje invalidov, konjenikov in parkeljnov treh dežel, 

skupna vaja prostovoljnih gasilskih društev treh dežel, kolesarski gorski maraton Alpe Adria 

Bikefestival). Pomemben je skupen projekt s spremljajočo promocijo pohodniške poti Alpe 

Adria Trail, ki poteka od Grossglocknerja do Trsta tudi preko naše občine. Skupno sodelovanje 

je tudi pri dejavnostih, ki so vezane na kandidiranje za skupne projekte Interreg, kjer EU 

financira projekte za spodbujanje čezmejnega in medregionalnega sodelovanja. 

16. Ali so gosti zadovoljni z informacijami o destinaciji, ki so jim na voljo? Kakšni so vaši 

načrti glede izboljšanja promocije destinacije občine Kranjska Gora? 

Osebno menim, da gosti glede tega niso najbolj zadovoljni, zato je eden izmed pomembnejših 

korakov pri promociji destinacije spremenjeno trženje, ki bo temeljilo na novih medijih in tržnih 

orodjih. 

Spremenili smo destinacijsko spletno stran, ki omogoča on-line rezervacije in možnost izbire 

različnih paketov (nočitev + storitev), preusmerili smo se na digitalno oglaševanje (youtube, 

socialni mediji), zožili smo nabor tiskovin, segmentirali in zmanjšali sejemske in borzne 

nastope, večji poudarek dali študijskim skupinam in workshopom B2B. Še vedno oglašujemo 

tudi v tiskanih medijih, na radijskih postajah in ATM TV Kranjska Gora, ki je viden na 

celotnem območju Slovenije preko operaterjev T-2 in Teleing, program imajo v svojih sistemih 

vsi hoteli v občini Kranjska Gora, kakor tudi počitniški domovi in apartmaji. 

17. Kje vidite destinacijo Kranjska Gora čez 10 let iz turističnega vidika? 

Kranjska Gora mora v tem obdobju ponovno postati številka ena med slovenskimi turističnimi 

destinacijami ter prepoznavna turistična destinacija v svetu. V to verjamem. 

18. Bi na koncu mogoče še sami kaj dodali, izpostavili oziroma poudarili? 

Turizem je posel, ki ga delajo ljudje. To je tudi moje osebno vodilo. 

 

Želim vam uspešno delo in najlepša hvala za vaše odgovore. 


