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 1  

UVOD 
 
Šport ima v življenju posameznika, regije ali države pomembno vlogo. Le nekateri dogodki 
in dosežki v preteklosti so tako močno čustveno izraženi kot športni. Z njimi se 
identificirajo navijači in oboževalci, medtem ko ostali vidijo v športnih dosežkih ter 
dogodkih nacionalni ali krajevni ponos. Športni dogodki in uspehi imajo velik pomen pri 
identiteti naroda. 
 
Poleg naštetega pa ima šport pomembno vlogo tudi v sodobnem turizmu, saj postaja 
nepogrešljiv del turistične ponudbe, v kateri sodelujejo turisti. S tem šport vstopa v svet 
turizma skozi odprta vrata, saj je velik generator dodanih vrednosti v turizmu (Bartoluci & 
Čavelek, 1998, str. 69–73). Kljub temu pa šport v turizmu ne poznamo dolgo in je športni 
turizem relativno nov pojav. Njegovi začetki sicer segajo v davne antične čase, v čas prvih 
olimpijskih iger (Neirotti, 2003, str. 1). Na antične olimpijske igre je potovalo okrog 40.000 
ljudi iz cele Grčije. V tem času je bil to edinstven dogodek in Grčija je bila polna potujočih 
ljudi, bolj kot kadar koli pred tem (Weed & Bull, 2004, str. 3). 
 
V sodobnem turizmu je začelo zanimanje za aktivno preživljanje počitnic med potrošniki 
naraščati po letu 1980. Potovanja, namenjena fizičnim aktivnostim in športu na splošno, so 
postala eden najhitreje rastočih segmentov turističnega sektorja (Gibson, 1998, str. 155). 
Poleg vedno večjega zanimanja za udejstvovanje v športnih dejavnostih in za ogled športnih 
prireditev pa se spreminja tudi način življenja. Ljudje želijo biti fizično dejavni tudi na 
potovanjih in počitnicah (Green & Chalip, 1998, str. 276). 
 
Močan motiv za potovanje posameznikov so športne prireditve, ki so del športnega turizma. 
Športne prireditve imajo veliko pozitivnih učinkov, predvsem ekonomskih, saj povečajo 
obiskanost v kraju, zagotavljajo zaposlitev in izboljšajo podobo kraja (Chalip, 2004, str. 
227). Poleg tega pa vzbudijo tudi zanimanje domačih in tujih medijev, privabljajo turiste 
izven sezone, za potrebe prireditve pa se obnovi ali dogradi tudi infrastruktura, ki je 
potrebna za organizacijo prireditve. 
 
Turizem in s tem turistična potovanja pa skoraj vedno vsebujejo tudi komponento dediščine 
(obisk muzeja, zgodovinsko pomembnega kraja, arhitekturnih spomenikov …). Tudi 
dediščina ali preteklost v povezavi s športnimi dogodki je v turizmu čedalje bolj poznana 
kot potencialni spodbujevalec obiska, v kontekstu nostalgičnega športnega turizma (angl. 
nostalgia sport tourism). Šport je lahko glavni del dediščine destinacije in s tem motiva za 
obisk kraja, ki je povezan s preteklim športnim dogodkom ali športno kulturo. Nostalgija in 
spomini so eden od številnih komponent v športni dediščini. Predstavljajo človeške emocije, 
ki ženejo ljudi k obisku in podoživetju svoje preteklosti. V svetovnem merilu dobiva 
tovrstni turizem čedalje pomembnejšo vlogo glede na povpraševanje in obisk določenih 
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turističnih destinacij. Prav tako kot druge oblike dediščine ima tudi dediščina športa 
določene karakteristike, ki jo predstavljajo. Za primer naj navedem nogometne stadione, 
muzeje športnih moštev, prizorišča olimpijskih iger in druge (Ramshaw & Gammon, 2005, 
str. 236–238). 
 
Nostalgični športni turizem, kot del športnega turizma, vsebuje komponente dediščine in 
zgodovine športa. Pod njegovo okrilje uvrščamo obiske športnih muzejev, dvoran slavnih 
športnikov in ekip, športne bare ter restavracije, prireditve, ki so povezane z dediščino 
športa, kraje, kjer so nekoč potekala velika tekmovanja in športna srečanja, kjer se srečajo 
tekmovalci, ki so v preteklosti krojili sam športni vrh (Kuezycki & Hyatt, 2005, str. 276). 
Trend ponovnega obiskovanja športnih prizorišč je prisoten že dalj časa, razvil pa se je v 
Severni Ameriki. Tako dogodki na stadionih kot tudi drugi veliki športni dogodki so dobili 
pridih nostalgičnosti. Podobe in dogodki iz preteklosti so se začeli uporabljati in pojavljati v 
novih/starih športnih prizoriščih. Prav tako kot športna prizorišča, tudi profesionalni šport v 
mislih potrošnikov zbuja nostalgične spomine (Ramshaw, 2006, str. 1). 
 
Pregled literature kaže, da je bilo izvedeno malo raziskav na temo nostalgičnosti v športnem 
turizmu. Večina jih je opravljenih na športnih prizoriščih v Severni Ameriki, kjer je 
nostalgični športni turizem tudi najbolje raziskan. Ramshaw (2005, str. 4–6) je v svoji 
raziskavi dokazoval povezanost med nostalgijo in obiskom hokejske prireditve v Kanadi. 
Prav tako sta Gammon in Fear (2005, str. 245–246) ugotavljala povezanost med nostalgijo 
ter obiskom športnih prireditev v ZDA. Ugotovila sta, da turistični ogledi stadionov 
ponujajo več kot le obisk in izkušnjo nečesa, kar je med tekmo nevidno, pa tudi nedostopno. 
Pomembnost teh mest je nekaj posebnega, saj so se tu sprehajale legende in heroji. Za 
obiskovalca predstavljajo simbol hierarhije med nečim svetim in skritim ter običajnim 
vsakdanjikom. Športna prizorišča, predvsem stadione, lahko poistovetimo z romarskimi 
središči. S tega vidika so stadioni in ostala športna prizorišča tista mesta, ki izžarevajo 
veliko energije, čustev in oboževanja (Gammon & Fear, 2005, str. 246). 
 
Nam najbolj poznana velika prireditev, ki se je dogajala v naši bližini in je bila velikega 
pomena v takratni domovini Jugoslaviji, so bile zimske olimpijske igre, leta 1984 
organizirane v Sarajevu. Nekatera športna tekmovanja so potekala tudi na planini Jahorini, 
ki se nahaja v osrčju Bosne in Hercegovine. Planina je poznana predvsem po zimskem 
turizmu. To je tudi posebna in specifična destinacija v tem delu celine, na njej pa je pečat 
pustila tudi večletna vojna, ki je divjala v tem delu in je zaustavila proces razvoja turizma 
ter infrastrukture (Kovač, 2006, str. 1–5). 
 
Večina Slovencev se Jahorine spominja predvsem po olimpijskih igrah in uspehih, ki so jih 
slovenski športniki dosegali na teh strminah. Bojan Križaj je na Jahorini osvojil kristalni 
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globus, Jure Franko pa je na olimpijskih igrah v Sarajevu osvojil prvo zimsko medaljo za 
takratno Jugoslavijo. 
 
Podoba Jahorine v tem času pa je zelo klavrna. Žičnice so še vedno iz časov olimpijskih 
iger, proge so slabo urejene ter slabo označene in kar je najbolj pomembno, nimajo 
umetnega zasneževanja, zaradi česar je usoda sezone pogojena s klimatskimi razmerami. 
Nastanitvene zmogljivosti so večinoma dotrajane in niso obnovljene (Kovač, 2006, str. 1–
5). 
 
Na podlagi navedenega bi pričakovali, da Jahorina z vsakim letom izgublja večje število 
turistov in ustvarjenih nočitev. Vendar pa podatki kažejo prav nasprotno. Število tujih 
turistov, predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije, se povečuje, prav tako se povečuje tudi 
število slovenskih turistov, ki kljub bližini lastnih ter italijanskih in avstrijskih smučarskih 
centrov množično odhajajo na preživljanje počitnic prav na Jahorino (Republički zavod za 
statistiku Republike srbske, 2009). 
 
Prav to dejstvo me je spodbudilo k pripravi magistrskega dela, v kateri bom raziskovala 
povezanost nostalgije in športnega turizma. V njem bom predstavila vlogo nostalgije v 
športnem turizmu, s pomočjo raziskave pa bom ugotovila vlogo nostalgičnih doživetij 
Slovencev pri motivu za obisk Jahorine. 
 
Namen magistrskega dela je z raziskavo med slovenskimi turisti preučiti, ali je pomemben 
dejavnik obiska slovenskih turistov na Jahorini dejstvo, da so bile leta 1984 v Sarajevu 
organizirane zimske olimpijske igre, Jahorina pa je bila ena izmed prizorišč tekem. 
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu bom s pomočjo 
strokovne literature tujih in domačih avtorjev, virov, prispevkov, strokovnih poročil ter 
člankov z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji s področja turizma, športa, psihologije in 
sociologije ter nekaterih statističnih podatkov raziskala in prikazala pomen nostalgije pri 
obnašanju turistov, pomen velikih dogodkov v športnem turizmu ter vlogo in pomen 
nostalgije pri obisku športnih turističnih destinacij. Poleg tega bom opredelila in definirala 
še nostalgijo, šport, turizem in športni turizem, katerega del je nostalgični športni turizem, in 
s tem ustvarila podlago za boljše razumevanje tematike. 
 
V drugem delu naloge pa bom s pomočjo kvantitativne raziskave, ki bo temeljila na 
anketnem spletnem vprašalniku, pridobila ustrezne informacije in ugotovila pomen 
nostalgije pri obisku Jahorine s strani slovenskih turistov. O področju nostalgije v športnem 
turizmu obstaja malo raziskav in literature, zato je to področje še vedno slabo razloženo ter 
pojasnjeno v strokovni literaturi. Pri nostalgiji v športnem turizmu se porajajo številna 
vprašanja, na katere bom poskušala odgovoriti v delu; ali je nostalgija v športnem turizmu 
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povezana s socializacijo in z otroškimi izkušnjami in ali obstaja razlika med nostalgijo v 
športnem turizmu med moškimi in ženskami. Ugotavljala bom tudi pomen vpliva starosti, 
odnosa do športa, odnosa do nekdanje skupne države in sarajevskih olimpijskih iger pri 
pojavu nostalgičnih čustev. 
Magistrsko delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. V prvem poglavju bom predstavila in 
razložila pojem nostalgije. Sledi opis in povezava turizma ter športa, pa tudi predstavitev 
športnega turizma. Naštete pojma bom povezala v tretjem poglavju. V nadaljevanju pa bom 
na kratko predstavila še Jahorino in jo povezala z zimskimi olimpijskimi igrami leta 1984, 
ki so pomembno zaznamovale takratno Jugoslavijo. V šestem poglavju bom predstavila 
empirično analizo, v sedmem pa njene rezultate. Zaključek in možnosti uporabe 
magistrskega dela so predstavljeni v sklepu le-tega. 
 
1 DEFINICIJA NOSTALGIJE 
 
Nostalgija ima poseben pomen, ki ljudi povezuje s specifičnim krajem in je lahko rezultat 
dogodka, ki se jim je zgodil v preteklosti (Wilson, 2004, str. 22). Nostalgijo lahko opišemo 
tudi kot odnos do ljudi, krajev, predmetov ali dogodkov iz lastne preteklosti ali preteklosti, s 
katero smo bili seznanjeni s pomočjo medijev ali drugih ljudi. Nostalgija je čustvo ali 
razpoloženje, ki se vzbudi ob razmišljanju o predmetih, osebah ali dogodkih, ki so se zgodili 
v preteklosti in imajo moč, da vplivajo na sedanjost (Sierra & McQuitty, 2007, str. 100). 
 
Nostalgijo bi lahko preprosto opisali kot hrepenenje po preteklosti, ali bolj natančno, kot 
hrepenenje po preprostejši in boljši preteklosti. Študentje na univerzah so se v svojih 
političnih kampanjah večkrat posluževali športne nostalgije, s tem so odvrnili svoje 
glasovalce od žgoče sedanjosti in jih popeljali v preprostejšo preteklost. Prav tako se z 
nostalgijo ukvarjajo muzejske študije, saj skušajo postaviti mejo med nostalgijo in 
avtentičnostjo (Adair, 2004, str. 63). 
 
Nostalgija je pogosto povezana z nekim objektom, kot je spominek, fotografija ali nekaj 
podobnega, ki posameznika spomni na preteklost. Lahko bi rekli, da obstaja vez, ki 
povezuje posameznika in predmet, ki je na nek način povezan z njegovo preteklostjo 
(Kuezycki & Hyatt, 2005, str. 275). 
 
Pri pojavu nostalgije občutimo ugoden občutek ali pozitiven efekt za objekti, ki jih lahko 
predstavljajo ljudje, kraji ali stvari, ki so bili bolj pogosti (moderni, popularni) v preteklosti, 
mladosti, otroštvu ali celo pred rojstvom posameznika (Goulding, 2001, str. 566). 
 
V svetu nenehnega spreminjanja in nestabilnosti so ljudje pogosto zazrti v preteklost ter 
želijo pobegniti od sedanjosti. Prav tako se spreminjajo socialne in kulturne norme, ki nas 
navdajajo s slabim občutkom, zato se ponovno radi spominjamo preteklosti. 
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1.1 Nostalgija s sociološkega vidika 
 
Človek ne doživlja sveta kot brezdušen avtomat. Biti v svetu, pomeni sebe, stvari in pojave 
v okolju tako ali drugače vrednotiti ter imeti do njih določen odnos. Zaradi tega doživljamo 
stvari okoli sebe kot prijetne ali neprijetne; takšne, da vzbudijo našo ljubezen, veselje in 
občudovanje, ali strah, žalost ter sovraštvo. Pri tem se ne omejujemo le na sedanjost, ampak 
se oziramo tudi v preteklost in se spominjamo predstav ter dogodkov iz preteklosti (Trunkl, 
2005, str. 74). 
 
Termin nostalgija izhaja iz grške besede nostos, ki pomeni vrniti se domov. In agia, ki 
pomeni bolečino. Prvi, ki je uporabil ta izraz, je bil švicarski psiholog Johannes Hofner v 
17. stoletju. Z izrazom je diagnosticiral bolezensko stanje s simptomi melanholije, ki preide 
v anoreksijo in vodi k samomoru. V naslednjih dveh stoletjih se je razlaga termina precej 
oddaljila od prve, zgolj medicinske interpretacije in je prodrla tako v znanstvene kot tudi 
splošne razprave, kot termin, ki označuje sentimentalno obliko preteklosti (Pickering & 
Keightley, 2006, str.  921). 
 
V nadaljevanju je bila nostalgija uporabljena v številnih raziskovanjih, na različnih 
znanstvenih področjih, kot kritično orodje za povezovanje med preteklostjo in sedanjostjo. 
V večini zadnjih raziskovalnih del je nostalgija tesno povezana s socialnimi in kulturnimi 
spomini, kot način za razlago, kako se spomini ohranjajo ter ponovno vzbudijo v določenem 
sociološkem okolju. (Pickering & Keightley, 2006, str. 922). 
 
Nostalgijo lahko pojmujemo tudi kot vračanje v preteklost, vzpostavljanje dialoga s 
preteklostjo in prepoznavanje vrednosti dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti ter se 
nadaljujejo v sedanjost. Oziranje v preteklost lahko razdelimo v dva povsem različna dela. 
Na eni strani je lahko negativna in odraža nek negativen dogodek iz preteklosti. Po drugi 
strani pa je pozitivna in odraža prijeten dogodek ter je lahko v najprijetnejši obliki tudi 
romantična (Pickering & Keightley, 2006, str. 923).  
 
Za to, da bi nostalgijo lažje razumeli, moramo prepoznati različne načine, s katerimi se 
ljudje obračajo v preteklost in jo podoživljajo v sedanjosti. Eden izmed predpogojev za 
nastanek nostalgije je nezadovoljstvo s sedanjostjo. Nostalgijo prav tako porajajo občutki 
nevarnosti in negotovosti v sedanjosti, pri čemer pa imajo velik pomen tudi mediji, ki lahko 
preteklost interpretirajo na različne načine, ob različnem času in različnih dogodkih. 
Nostalgija je predmet okoliščin, motivacije in interesov, ki se skozi čas ter prostor nenehno 
spreminja (Pickering & Keightley, 2006, str. 924–925, 929). 
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1.2 Nostalgija z ekonomskega vidika  
 
Določeni predmeti ali lastnina lahko signalizirajo in spomnijo potrošnika na dogodek ali 
izkušnjo iz preteklosti. Takšna lastnina lahko poveže posameznika s preteklimi spomini, 
navadami in čustvi. Ko se prebudi takšen občutek, lahko spodbudi k izbiri določenega 
izdelka ali storitve. Za primer lahko vzamemo potrošnika, ki se živo spominja določene 
glasbe, ki jo je v mladosti poslušal s prijatelji in doživi pozitivna čustva, ko ponovno sliši to 
glasbo. Ti prijetni občutki iz preteklosti povečajo možnost nakupa nostalgične glasbe (Sierra 
& McQuitty, 2007, str. 99). 
 
Nostalgija je stalno prisotna v moderni družbi in vzbuja določeno mero avtohtonosti ter daje 
pravo pot načinu življenja, ki ga živi vsak posameznik. Nostalgija pa vpliva tudi na 
obnašanje in izbiro potrošnikov, kar je bilo dokazano z več raziskavami. Kljub temu, da 
stvari, ki spominjajo na preteklost, nimajo uporabne vrednosti, se letno potroši veliko 
denarja za takšne vrste nakupov (Sierra & McQuitty, 2007, str. 108). 
 
Raziskavo, ki potrjuje navedena dejstva, sta leta 1989 opravila Tajfel in Turner. V raziskavi 
sta upoštevala odziv na preteklost v čustvenem (evalvacija preteklosti) in kognitivnem 
(odnos do preteklost) smislu. Dokazala sta, da tako čustveni kot kognitivni dejavnik vpliva 
na nakup nostalgičnega produkta (Sierra & McQuitty, 2007, str. 109). 
 
Rezultati raziskav pomagajo trženjskim strokovnjakom, da si pri prodaji nostalgičnih 
produktov pomagajo z orodji, ki spodbudijo nostalgično razpoloženje pri potrošnikih in jih s 
tem spodbudijo k nakupu. Za primer na temo magistrskega dela lahko navedem športne 
dogodke, katerim se nadene ime iz preteklosti, ali pa se na športnih prireditvah uporabijo 
dresi iz preteklosti, kar spodbudi željo po obisku tudi starejše generacije. 
 
Trženjski strokovnjaki so ugotovili pomen nostalgije pri oglaševanju in promociji. Mnoga 
podjetja v svojih oglasih že uporabljajo primere iz preteklosti, glasbo iz preteklosti, prav 
tako se poslužujejo nostalgičnih predmetov in oblik pri oblikovanju ter prodaji artiklov. 
Raziskave, ki so bile opravljene v ta namen, so pokazale, da se pri kupcih sproži pozitiven 
odziv, ko se soočijo z nečim, kar jih spominja na preteklost ali otroštvo (Wilson, 2004, str. 
24). 
 
Pri tem se spomnimo oglaševalske kampanje za Volkswagen Beetle, ki s starim »hroščem« 
in podobami iz preteklosti privabi gledalca v preteklost. Nato se pokaže novi model 
avtomobila in napis: »Dobrodošli nazaj v šestdeseta« (Naughton & Vlasic, 1998, str. 587). 
Takšen način oglaševanja je tipičen primer, s katerim želijo trženjski strokovnjaki pri 
gledalcih vzbuditi nostalgična čustva in s tem vplivati na nakup proizvoda ali storitve. V 
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zadnjem času so se v uporabo vrnili tudi stari dizajni proizvodov in starejši oglasi. Danes je 
nostalgija velik posel (Goulding, 2001, str. 565). 
  
Ti izsledki lahko pomagajo tudi v športnem turizmu. Šport, ki posameznika veže na 
preteklost ali otroštvo, je šport, ki se ga bo ta z veseljem udeležil tudi v sedanjosti. Podobno 
je tudi pri športnih dogodkih in športnih prizoriščih.  
 
1.3 Nostalgija v turizmu  
 
Mnogo ljudi se nenehno ozira v preteklost in podoživlja trenutke iz svojega preteklega 
življenja, nemalokrat iz želje, da bi podoživeli čas, ki je bil za njih lepši ter prijetnejši, kot je 
sedanjost. Preteklost je bila vedno bolj prijetna, predvsem pa bolj varna kot prihodnost 
(Theobald, 2005, str. 2). K takšnemu razmišljanju pripomorejo tudi dogodki, ki so se zgodili 
v bližnji preteklosti in so prebivalce našega planeta podvrgli dvomu v boljšo ter varnejšo 
prihodnost. Nekateri izmed teh dogodkov so teroristični napad na New York, vojna v Iraku 
in Afganistanu, teroristični napad na Bali ter nenehno delovanje teroristične skupine Al 
Kaida (Graham, 2005, str. 35). K pobegu v preteklost se zatekajo tudi v radijskih in 
televizijskih programih, oglaševalskih akcijah, proizvodnji in tudi turizmu. 
 
Povezava med turizmom in nostalgijo je bila omenjena že v starejših publikacijah, vendar je 
dobila večji pomen po letu 2000. Kljub povezavi nostalgije s preteklostjo, pa ima veliko 
skupnega tudi s sedanjostjo, saj nostalgična čustva ponavadi vzbudi strah, skrbi in negotova 
prihodnost (Graham, 2005, str. 36). Z rastjo novih vrst turizma in vse večje povezanosti s 
kulturo ter preteklostjo je vse večji pomen dobila tudi nostalgija, kot pomemben motivator 
za potovanje turistov (Gibson, 2005, str. 1). 
 
Nostalgija v turizmu predstavlja pomembno in močno čustveno vlogo, ki vleče ljudi, da 
ponovno doživijo ter ponovno obiščejo določen dogodek ali spomin iz svoje preteklosti 
(Ramshaw & Gammon, 2005, str. 239). V turističnih destinacijah in dediščini obiskovalci 
podoživljajo preteklost skozi podobe ter predmete in si tako predstavljajo, kako je bilo v 
preteklosti (Kuezycki & Hyatt, 2005, str. 275). Fairley (2008) pa k temu dodaja tudi prijetna 
doživetja, rituale ali procedure, ki jih je nekdo doživel v preteklosti in jih želi ponovno 
doživeti. 
 
Japonci pri oglaševalskih kampanjah za turistično promocijo podeželja uporabljajo simbole 
japonske tradicije. Japonska potovalna industrija se v promoviranju usmerja na preteklost, s 
čimer skuša spomniti na prijetne dogodke iz mladosti in jih postaviti ob bok stalnim 
problemom ter stresom v sedanjosti. Podobe preteklega podeželskega življenja, bodisi 
resnične ali izmišljene, so pogosto uporabljene v oglaševanju, saj pomagajo današnjim 
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Japoncem, da se soočijo s strahom pred izgubo identitete in kulture v sedanjosti (Chreigton, 
1997, str. 253). 
Nezadovoljstvo posameznikov s sedanjostjo spodbuja, da se predajo nostalgičnim čustvom 
in začnejo obiskovati kraje, ki jih povežejo z boljšo preteklostjo. Turistično oglaševanje 
pogosto temelji na nestrinjanju s socialnim statusom in sedanjostjo, pri čemer oglaševalci 
posežejo po podobah, glasbi ter teksti s preteklosti, da bi prodali določeno turistično 
destinacijo. Ljudje nato obiščejo oglaševano destinacijo, tam vidijo in doživijo, kar so želeli 
(poveličevano preteklost), pri čemer pa negativne stvari iz preteklosti niso omenjene (Caton 
& Santos, 2007, str. 372). Turizem lahko ublaži to nezadovoljstvo tudi z načinom 
oglaševanja. Ni dovolj, da turistom ponudimo le udobje, potovanje in obisk atrakcij. 
Potrebno je najti ustrezno povezavo med prijetno preteklostjo in sedanjostjo. Škotska se 
promovira kot pokrajina meglic, draguljev in gradov (Graham, 2005, str. 49.), kanček 
nostalgije pa lahko zasledimo tudi v oglaševalski kampanji za Hrvaško »Mediteran, kot je 
bil nekoč.« K nostalgičnemu povratku v preteklost nas lahko spodbudi tudi glasba, ki je 
specifična za določeno področje. Lahkotna glasba, ki vključuje španske kitare in ritme 
flamenka, lahko vzbudijo nostalgijo za Španijo (Gibson, 2005, str. 31). Ne nazadnje sta prav 
nostalgija in turizem ustvarila ter proslavila Elvisov turizem v Memphisu, v ZDA, širom 
celega sveta (Gibson, 2005, str. 91). 
 
Poizkusi turizma, da bi vzbudili nostalgična čustva pri potencialnih turistih, so prisotni v 
mnogih vrstah turizma. Osebna nostalgija, staranje in omejenost v vsakdanu lahko vplivajo 
na vrnitev v mladost, željo po ponovnem snidenju s prijatelji ter sorodniki iz preteklosti, 
podoživljanje športnih uspehov, željo po ponovitvi medenih tednov in se pustiti razvajati kot 
v otroštvu (Jafari, 2000, str. 415).  
 
Enako pomembna je tudi nostalgija po naravnem in socialnem okolju, ki se poraja predvsem 
v povezavi s prehitrim razvojem ter miselnostjo, da je sedanja družba prehitra in umetna, da 
se izgubljajo temeljne človeške norme ter vrednote. Nostalgija v povezavi z zgodovino se 
prepleta z dogodki in uspehi, ki so zaznamovali preteklost določene osebe ali nacije ter so 
osnova za turizem dediščine (Jafari, 2000, str. 415–416). 
 
Tipičen primer nostalgičnega potovanja je tudi vožnja po znameniti ameriški cesti številka 
66 (angl. Route 66), kjer lahko turisti izkusijo način potovanja Američanov v letih od 1920 
pa vse do 1960. Ob poti lahko obiščejo stare pošte, bencinske črpalke, restavracije, vasi in 
druge atrakcije, ki jih popeljejo nazaj v preteklost. Pot ne privablja le ameriških turistov, 
temveč turiste s celega sveta. Potovanje po cesti 66 je mešanica nostalgije in dogodivščine, 
ki ponuja kosila ob pop glasbi, neonske luči, svobodo in vrnitev v preteklost (Gibson, 2005, 
str. 182). 
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Turisti nemalokrat težijo k preprosti, pogosto romantični preteklosti in krajem, ki so jim bili 
ljubi v preteklosti, ne da gledajo v prihodnost, česar se morajo zavedati tudi turistični 
delavci. Poleg tega je pomembno na tem mestu omeniti še to, da je pobeg v preteklost 
pogosto povezan z velikimi stroški in se ga poslužujejo v večji meri starejši turisti, ki imajo 
več spominov na preteklost kot mlajši, poleg tega pa nostalgijo lahko v večji meri doživijo 
tako moški kot ženske. Moške vloge in statusi pa so pogosto bolj ostro razmejeni ter 
povezani z določenimi geografskimi lokacijami, referencami v skupinah in načinom 
življenja (Graham, 2005, str. 48–49). 
 
2 MEDSEBOJNA SOODVISNOST TURIZMA IN ŠPORTA 
 
Turizem in šport sta dve dejavnosti, ki sta med seboj močno povezani, saj so nosilci obeh 
pogosto skupni. Z drugimi besedami povedano se šport in turizem povezujeta s pomočjo 
porabnikov turističnih ter športnih produktov, ki v večini primerov uporabljajo storitve in 
proizvode obeh dejavnosti hkrati. Šport ima v sodobnem turizmu zelo veliko vlogo, saj je 
eden pomembnejših generatorjev dodatnih dejavnosti v določenih destinacijah in s tem nudi 
obiskovalcem motiv za bivanje ter obiskovanje kraja (Bartoluci & Čavlek, 1998, str. 69–
73). Turizem in šport imata skupne potrošnike, poklicne oziroma vrhunske in rekreativne 
športnike, ki telesno ali gibalno športno dejavnost izvajajo izven kraja samega (Mihalič et 
al., 2005, str. 10). Dosedanja spoznanja o skupnem razvoju športa in turizma kažejo, da 
šport bogati turizem, ter nasprotno, turizem bogati šport (Berčič, 2001, str. 123). 
 
Glede na to, da sta turizem in šport poleg nostalgije glavni temi magistrskega dela, ju bom v 
nadaljevanju natančneje opredelila. 
 
2.1 Razvoj turizma 
 
Fenomen rasti turistične dejavnosti strokovnjaki povezujejo s povečanimi prihodki 
potrošnikov in njihovega prostega časa. Oba dejavnika pomagata pri izpolnitvi želje po 
zapustitvi kraja stalnega prebivališča in delovnega okolja ter odhod na počitnice. Definicije 
turizma so zelo različne in so različno interpretirane s strani ponudnikov turističnih 
produktov ter storitev in potrošniki (Ritchie & Adair , 2004, str. 6). Po definiciji Svetovne 
turistične organizacije je turizem definiran kot »aktivnosti, ki so povezane s potovanjem in z 
bivanjem oseb izven običajnega življenjskega okolja, za ne več kot eno leto, zaradi zabave, 
poslov in drugih motivov«. Ta opredelitev določa, da mora turizem vključevati potovanje in 
bivanje izven kraja običajnega življenjskega okolja (Planina & Mihalič, 2002, str. 30). V 
začetku se je turizem razvijal stran od industrijskih središč, k manj razvitim predelom. V 
modernem turizmu pa imajo veliko od razvoja turizma tudi industrijsko razvite države, k 
čemur so pripomogle nove oblike turizma (Planina & Mihalič, 2002, str. 15).  
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Ritchie B. in Adair D. (2004, str. 7) v svojem prispevku združujeta različne avtorje, ki 
povzemajo temeljne sestavine turizma, ki so: 
 
• povpraševanje: to sestoji iz turističnega trga in njegovih karakteristik (motivi, 

socialno-demografske značilnosti); 
• ponudba: ta predstavlja turistično industrijo (transport, privlačnosti, informacijo, 

storitve) v kombinaciji s področjem turistične destinacije; 
• vplivi turizma: ti so lahko neposredni ali posredni ter pozitivni ali negativni, bodisi na 

turistično področje kot tudi na turiste same; 
• pristop izvorne destinacije: to vpliva na receptivne, emitivne in tranzitne destinacije 

ter njihovo povpraševanje, ponudbo in vplive. 
 
Turisti imajo za svoja potovanja različne motive za potovanja. Svetovna turistična 
organizacija jih sistematizira v naslednje skupine (Mihalič, 2002, str. 28): 
 
• motivi v zvezi s preživljanjem prostega časa in počitnic (sprostitev, kulturni dogodki, 

šport, zdravje in drugo); 
• motivi v zvezi z obiskovanjem prijateljev in sorodnikov; 
• motivi v zvezi s posli in stroko (sestanki, posli in drugo); 
• motivi v zvezi z zdravjem; 
• motivi v zvezi z romanjem in vero in podobno. 
 
Turistične dejavnosti v veliki meri vplivajo na narodno in lokalno gospodarstvo. Mnogo 
turističnih raziskovalcev je skozi leta raziskovalo tako ekonomske kot tudi neekonomske 
funkcije turizma. Ekonomske funkcije turizma so (Mihalič, 2002, str. 13–50 in Planina & 
Mihalič, 2002, str. 218–219): 
 
• Devizna funkcija, ki se navezuje na sposobnost receptivnega turizma, da državi 

prinaša devizna sredstva. Je prva priznana ekonomska funkcija turizma in jo 
imenujemo tudi nevidni izvoz, ki ima številne prednosti pred klasičnim izvozom. 
Predvsem je pomembna v manj razvitih državah, saj pozitivno vpliva na devizno in 
plačilno bilanco ter na mednarodne ekonomske odnose. 

• Kompenzacijska funkcija kompenzira gospodarske razlike med regijami, saj turisti 
navadno prehajajo iz bolj razvitih urbanih območij v manj razvita neurbana območja. 
Lahko kompenzira in izenačuje gospodarsko razvitost znotraj držav in med državami 
samimi. Vendar pa nekateri kritiki menijo, da gre razvoj turizma v smeri bogatejših in 
razvitejših držav, kar kažejo tudi nove oblike turizma, ki se razvijajo. 

• Konverzijska funkcija pomeni, da se turistične privlačnosti, ki so prosto ali javno 
dobro in potemtakem nimajo cene, spremenijo v elemente primarne turistične 
ponudbe, s pomočjo razvoja sekundarne turistične ponudbe.  
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• Zaposlitvena funkcija pripoveduje o tem, da turizem ustvarja relativno veliko število 
novih delovnih mest, ocenjuje se, da je 11 % delovnih mest na svetu zaradi turizma. 
Pogosto se na zaposlitvene možnosti turizma izgovarjajo tudi kritiki, ki ocenjujejo, da 
turizem zmanjšuje zaposlenost v drugih, predvsem tradicionalnih dejavnostih ter 
narave dela, ki je predvsem sezonsko in zaposluje predvsem sezonske delavce za nekaj 
mesecev. 

• Multiplikacijska funkcija, ki obravnava vpliv na gospodarski razvoj s pomočjo 
turističnega multiplikatorja. Povzema vse vplive, ki jih prinaša turizem, tudi skozi 
druge gospodarske dejavnosti, in vpliva na kroženje denarja v narodnem gospodarstvu. 

• Indukcijska funkcija izraža vplive na povečanje proizvoda in narodnega dohodka v 
turizmu, pa tudi v neturističnih sektorjih. 

 
Poleg ekonomskih pa ima turizem prav tako pomembne neekonomske funkcije. Predvsem 
potovanja vplivajo pozitivno na strpnost ljudi in spoštovanje drugih kultur, širijo kulturna 
obzorja ter prinašajo nova znanja. Turizem prispeva tudi k ohranjanju narave in okolja ter 
skrbi za njegovo zaščito. Poleg tega pa tudi blagodejno vpliva na zdravje in počutje ljudi, k 
čemur pripomorejo tudi šport ter športne dejavnosti (Mihalič, 2005, str. 218). 
 
Turizem potrebuje šport zato, da lahko gostom in obiskovalcem ponudi različne športne 
aktivnosti ter proizvode, po katerih povprašujejo. Lahko pa je tudi vzvod za razvoj novih 
športov, ki so v začetku služili le za turistični namen in so se kasneje razvili v olimpijske 
športe (Mihalič et al., 2005, str. 10–11).  
 
2.2 Definicija športa 
 
Šport je verjetno najbolj univerzalen aspekt popularne kulture. Znotraj njega se prepletajo 
različni jeziki in države, povezujejo se gledalci ter tekmovalci, tako na profesionalni kot 
rekreativni ravni. Ko spremljamo športne dogodke se v nas prebudita strast in nacionalna 
zavest. Malokateri dogodek tako zelo poveže državljane določene države tako kot športni 
dogodek ali navijanje za nacionalnega športnika (Miller et al., 2001, str. 2). 
 
V sodobnem življenju je šport čedalje pomembnejši dejavnik v zadovoljevanju človekovih 
potreb. Fizično zdravje je del zadovoljnega življenja, ki ga lahko pridobimo s športno 
aktivnostjo (Horne, 2006, str. 5). Med različnimi raziskovalci potekajo diskusije o definiciji 
športa, vendar pa nekateri kritiki trdijo, da je šport nemogoče definirati, ker se spreminja 
skozi zgodovino, družbe in kulturo. Drugi spet trdijo, da ima šport specifične in stalne 
karakteristike, ki so usmerjene k določenemu cilju, so tekmovalne ter kreirajo zmagovalce 
in poražence (Ritchie & Adair, 2004, str. 3). 
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Šport je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2010) opisan kot »po ustaljenih 
pravilih izvajana telesna dejavnost za krepitev telesne zmogljivosti, tekmovanje, 
razvedrilo«. Miller in drugi (2001, str. 132) pa ga v svojem delu opisujejo kot »rekreativno 
in profesionalno tekmovalno fizično aktivnost«. Vendar pa šport lahko razumemo ne le kot 
tekmovalno fizično aktivnost, temveč tudi kot druge oblike fizične aktivnosti, ki vsebujejo 
rekreativni šport in fizične vaje. Poleg tega lahko vsebuje tudi določene oblike fizične 
zabave, kar ga močno približa k turizmu (Horne, 2006, str. 4).  
 
Glede na podane definicije lahko ugotovimo, da so športne aktivnosti lahko rekreativne ali 
formalne (profesionalne). Profesionalni šport in tudi rekreativni šport postaja v sodobnem 
času vedno bolj natančno reguliran, locirajo se posebne lokacije za športne aktivnosti, 
beležijo se rekordi in dosežki (Ritchie & Adair , 2004, str. 5). 
 
Prav tako kot v svetu tudi v Sloveniji čedalje več ljudi upošteva pomen športa in rekreacije 
za zdrav ter kakovosten način življenja. Marjeta Kovač in Mojca Doupona Topič (2004, str. 
191–193) sta v svoji raziskavi ugotovili, da je bilo leta 2003 športno dejavnih več kot 
polovica (52,4 %) odraslih prebivalcev Slovenije. Čeprav se s športom še vedno ukvarja več 
moških kot žensk, se ta razlika manjša. Največ športno dejavnih Slovencev je v starostni 
skupini od 21 do 30 let. Avtorici pa v svoji raziskavi potrjujeta tudi dejstvo, da stopnja 
izobrazbe in socialni razred vplivata na pogostost ukvarjanja s športom. Višji je socialni 
razred in višja je stopnja izobrazbe, pogostejše je ukvarjanje s športom. Primerjava s podatki 
v ostalih državah EU kaže, da se Slovenci lahko uvrščamo med Nemce in Dance. Manj 
aktivni so Portugalci, Grki, Italijani in Španci. Poleg tega je vredno omeniti še to, da se med 
Slovenci povečuje neorganizirana redna vadba in zmanjšuje organizirana. Razlogi so 
verjetno v sposobnosti ljudi, da vadijo sami, pa tudi v tem, da so programi organizirane 
vadbe dragi in nezanimivi (Kovač & Doupona, 2004, str. 194, 195). 
 
V zadnjem času je šport postal tudi neke vrste industrija, saj se v njem omenjajo veliki 
denarni zneski. Podjetja svoje deleže vlagajo v klube in igralce, potrošnja oboževalcev 
narašča, športniki postajajo zvezdniki (Horne, 2006, str. 3). Šport je praktično razširjen po 
vsem svetu skozi navijače na stadionu, gledalce pred televizorjem, poslušalce radijskih 
sprejemnikov in bralce častnikov ter revij (Ritchie & Adair, 2004, str. 6). Pri naštetem pa ne 
smemo izvzeti uspeha, ki je nujno potreben za ustvarjanje oboževanih klubov in športnih 
zvezdnikov. Nekateri raziskovalci so začeli celo že proučevati porabo oboževalcev in 
navijačev športnikov ter športnih klubov in njihovega pomena za gospodarstvo (Horne, 
2006, str. 35). 
 
Prvič so šport povezali z ekonomijo pred 40 leti, ko so naredili povezave med 
profesionalnimi moštvi in igralci. Ta povezava se je začela omenjati, ko so se v šport začeli 
vlagati čedalje večji vložki in s tem se je večala tudi medijska pozornost, kar se je dogajalo 
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predvsem v Severni Ameriki in Evropi. Vendar pa se tu pojavijo velike razlike med Evropo 
in drugimi celinami, predvsem Severno Ameriko ter Avstralijo. Medtem ko se v Evropi 
posvečajo predvsem ekonomiji amaterskega in rekreativnega športa ter ekonomiji športne 
industrije, se drugje v večini posvečajo le profesionalnemu športu (Lavoie, 2000, str. 157). 
V industrijo, ki jo predstavljata turizem in šport, pa moramo dodati tudi proizvodna podjetja 
s področja športne opreme, medije ter športne in turistične izobraževalne ter raziskovalne 
institucije (Mihalič et al., 2005, str. 14). 
 
Razlike v tradiciji športa in s tem povezave z ekonomijo se kažejo tudi pri lastnikih športnih 
moštev. Profesionalne športne lige se bistveno razlikujejo od drugih industrijskih panog, saj 
so dnevno izpostavljene medijem, lokalnemu tisku in diskusijam strastnih oboževalcev. 
Precej očitno je, da lastniki in delničarji športnih klubov ne vlagajo v njih zaradi profita, 
temveč zaradi psiholoških razlogov, kot so moč in prestiž, ter občutka pripadnosti 
določenemu klubu. Prav tu pa se kaže omenjena razlika med evropskimi državami in ZDA. 
Najpomembnejša razlika je v tem, da so ameriški klubi poslovna podjetja, ki so namenjena 
ustvarjanju dobička, v nasprotju s tem pa je v Evropi lastnikom klubov pomembno, da je 
klub uspešen na terenu in zmaguje (Zimbalist, 2003, str. 503–505). 
 
Ob povezovanju turizma in športa se moramo zavedati, da šport prav tako potrebuje 
turizem, kot potrebuje turizem šport. Znotraj sistema profesionalizacije športa, klubov in 
drugih organizacij potrošnja ni dovolj velika, da bi športni sistemi ekonomsko lahko 
preživeli. Za svoj obstoj potrebujejo namreč množične športe, ki so pogosto del sistema 
turizma. Množični športi, ki se jih poslužujejo turisti, pa hkrati omogočajo razvoj 
infrastrukture, ki je potrebna tudi za profesionalni šport (Mihalič et al., 2005, str. 11).  
 
2.3 Povezava med športom in turizmom 
 
Kljub temu, da je športni turizem relativno nov pojav, segajo njegovi začetki, kot je že 
omenjeno, v davne antične čase, v čas prvih olimpijskih iger (Neirotti, 2003, str. 1). Na 
antične olimpijske igre je potovalo okrog 40 tisoč ljudi iz cele Grčije. V tem času je bil to 
edinstven dogodek in Grčija je bila polna potujočih ljudi, bolj kot kadar koli pred tem 
(Weed & Bull, 2004, str. 3). Ljudje že stoletja potujejo, da bi sodelovali v športnih 
dejavnostih ali opazovali športne dogodke. Poleg vedno večjega zanimanja za ogled 
športnih prireditev se spreminja tudi način življenja, ljudje pa si želijo biti fizično dejavni 
tudi na potovanjih in počitnicah. Podatki, pridobljeni v raziskavah, potrjujejo, da turisti med 
potovanji vedno bolj želijo gledati športne prireditve ali se udejstvovati v športnih 
dejavnostih (Green & Chalip, 1998, str. 276). Šport je bil ves čas skozi zgodovino eden 
pomembnejših motivov za potovanja (Gibson, 1998, str. 157). 
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Kljub temu pa je začelo med potrošniki naraščati zanimanje za aktivno preživljanje počitnic 
šele po letu 1980. Potovanja, namenjena fizični aktivnosti in športu na splošno, so po tem 
letu postala eden najhitreje rastočih segmentov turistične dejavnosti (Gibson, 1998, str. 
155). V 90. letih prejšnjega stoletja je število različnih priložnosti udejstvovanja v športnem 
turizmu močno naraslo. Potovalne revije, časopisi, televizijski in radijski oglasi so postali 
polni destinacij, atrakcij in prireditev, povezanih s športom ter fizično aktivnostjo. Nekatere 
destinacije so postale glavna atrakcija športnih turistov. 
 
Danes je rast priljubljenosti športno usmerjenega turizma lahko vidna vsak dan. Avtomobili, 
natovorjeni s kolesi, kanuji, smučkami in drugo športno opremo, so stalnica na naših cestah. 
Poleg tega narašča tudi število turističnih ponudnikov in destinacij, ki ponujajo športne 
zmogljivosti. O priljubljenosti športnega turizma priča tudi poplava novih igrišč za golf, ki 
so zrasla v vseh pomembnejših turističnih destinacijah. Mesta in države se potegujejo za 
gostitelje športnih prireditev, od olimpijskih iger do svetovnih in evropskih prvenstev, razni 
mediji, od časopisov, televizije, revij, pa do reklamnih letakov, so polni destinacij, 
prireditev in potovanj, ki so tesno povezane s športom ter športnimi aktivnostmi.  
 
Mednarodni športni turistični svet segmentira športni turizem v turistične destinacije, 
aktivnosti udeležencev, križarjenja, prireditve in potovanja. V literaturi je najbolj poudarjen 
in preučen prireditveni športni turizem. Različni športno-turistični trgi, vključno s 
prireditvenim športnim turizmom, pustolovskem turizmu, zdravstvenim turizmom, 
izobraževalnim turizmom ter tekmovalnim športnim turizmom, sestojijo iz dveh glavnih 
področij turističnega povpraševanja: počitniškega in poslovnega turizma (Neirotti, 2005, str. 
39). 
 
2.3.1 Funkcije športa v turizmu  
 
Kot je že omenjeno je bil šport v turizmu do leta 1990 obravnavan kot nepomembna 
funkcija in se razni raziskovalci ter znanstveniki s področja turizma s to temo niso ukvarjali, 
razen, če je šport prišel v znanstvene turistične članke in monografije po naključju (Hinch & 
Higham, 2001, str. 44–45). Najbolj očitni poizkusi o pomenu športa v turizmu so bili 
izraženi s strani Kurtzmana in Zuharja leta 1995 ter Gammona in Robinsona leta 1997, ki 
sta tudi razvila zgodnji model športnega turizma (Hinch & Higham, 2001, str. 45). Leta 
1986 je bil v okviru Inštituta za fizično aktivnost v ZDA organiziran seminar o zunanji 
rekreaciji, rekreaciji in športnem turizmu. Kasneje, leta 1993, pa je začela izhajati prva 
strokovna revija o športnem turizmu (Gibson, 1998, str. 166). V nadaljevanju je šport postal 
pomembna aktivnost znotraj turizma, turizem in potovanja pa so pogosto povezana z 
različnimi oblikami športa (Hinch, 2003, str. 18). 
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V turizmu ima šport več funkcij. Ena najpomembnejših je zdravstvena funkcija, ki pozitivno 
vpliva na ljudi, njihovo počutje, zdravje in funkcionalne sposobnosti. Glede na to, da se 
zdravstvena funkcija turizma odraža skozi šport, naravo in druge naravne resurse, postaja 
eden pomembnejših motivov za turistična potovanja. Poleg zdravstvena funkcije ima šport v 
turizmu še socialno funkcijo in zelo pomembno ekonomsko funkcijo (Bartoluci & Čavlek, 
1998, str. 74–75). Šport ima v turizmu tudi izobraževalni pomen, saj komponento 
izobraževanja vsebuje tako profesionalni kot amaterski šport (Kurtzman & Zauhar, 2001, 
str. 286). Športna atrakcija je lahko obenem tudi kulturna atrakcija, saj šport odraža 
identiteto kraja in prebivalcev v njem. Prav tako lahko posamezniki skozi šport oblikujejo 
svojo lastno in obenem tudi lokalno identiteto (Hinch & Higham, 2008, str. 123).  
Da šport postaja eden glavnih motivov za potovanja, dokazuje tudi podatek, da kar 55 % 
nemških turistov opravi potovanja iz športnega motiva, medtem ko 52 % potovanj 
nizozemskih turistov vključuje komponento športa. Ta trend pa ni prisoten le pri evropskih 
turistih, temveč se razvija tudi pri drugih narodih in na drugih celinah. Za primer lahko 
vzamemo kanadske turiste, pri katerih je kar 37,3 % turističnih potovanj namenjenih 
obiskom športnih prireditev (Ritchie & Adair, 2004, str.2–3). 
 
Iz navedenih razlogov turistični managerji in oblikovalci potovanj vse pogosteje v svoja 
potovanja ali destinacije uvrščajo šport. Nič več ni dovolj, če se destinacija nahaja ob 
peščenih plažah, gorah ali blizu znanih turističnih atrakcij. Visoko kakovostne športne 
zmogljivosti so danes nujne za destinacijo, da postane uspešna turistična atrakcija. Pomena 
športa so se, na primer, zavedli tudi v zabavišču Walta Disneya na Floridi, saj so k 
obstoječim atraktivnostim dodali še tečaj golfa, tekaško stezo, fitnes in ekskurzije s čolni 
(Gibson, 1998, str. 158–166). 
 
Poleg managerjev turističnih destinacij pa so se pomena športa zavedli tudi turistični 
delavci, ki organizirajo križarjenja. Svojim potnikom ponujajo različne športne dejavnosti, 
kot so: fitnes, aerobika, bazeni, manjša igrišča za golf, trim steze in drugo. Prav tako postaja 
šport pomemben del ponudbe mestnih hotelov, ki svojim gostom ponujajo vsaj fitnes, če ne 
še kaj več (Gibson, 1998, str. 158). 
 
Šport je, kot že rečeno, pomemben dejavnik pri odločanju za potovanje in vidno vpliva na 
potovalne izkušnje ter daje oceno doživetemu turističnemu potovanju (Hinch & Higham, 
2001, str. 49). 
 
2.3.2 Definicija športnega turizma  
 
Različni avtorji navajajo različne definicije športnega turizma. Hinch in Higham (2001, str. 
49) ga definirata kot »potovanje na bazi športa izven domačega okolja za določen čas, kjer 
je šport edinstvenega pomena in je povezan s tekmovalnostjo, fizičnim junaštvom in z 
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radoživo naravo«. V tabeli 1 so za lažje razumevanje predstavljene različne definicije v 
povezavi s športni turizmom. 
 

Tabela 1: Izbrane definicije v povezavi s športnim turizmom 
 

Dimenzija Avtor Definicija 

Športni 
turizem 

Hall, 1992 
 
 

Ruskin, 1987 
 
 
 
 

Weed, Bull 
 
 

Gibson, 1998 
 
 
 

Standeven, 
DeKnop, 1999 

Potovanje iz nekomercialnega razloga zaradi sodelovanja ali 
spremljanja športnih aktivnosti izven domačega kraja. 
 
Izraz vzorca obnašanja posameznikov med prostim časom – kot so 
počitnice, dogaja pa se lahko v naravnem okolju ali v izgrajenih 
športnih in na fizičnih rekreacijskih zunanjih površinah. 
 
Počitnice, ki vsebujejo športne aktivnosti, ali kot gledalec ali 
udeleženec športne aktivnosti. 
 
Počitniško potovanje izven domačega kraja, namenjeno fizičnim 
aktivnostim, gledanju fizičnih aktivnosti ali čaščenju atrakcij, 
povezanih s fizično aktivnostjo. 
 
Vse oblike aktivnega in pasivnega udejstvovanja v športnih aktivnostih, 
ki se jih posameznik udeleži mimogrede ali organizirano zaradi 
nekomercialnih ali v poslovno-komercialne namene izven domačega ali 
delovnega okolja. 

Športni turist 

Nogawa et al., 
1996 

 
 

Gammon, 
Robinson, 1997 

Začasni, najmanj 24-urni obisk v destinaciji, kjer se dogaja prireditev, 
katerega glavni namen je sodelovati na športni prireditvi in ko je 
destinacija kot takšna drugotnega pomena. 
 
Posameznik ali skupina ljudi, ki aktivno ali pasivno sodelujejo v 
tekmovalnem ali rekreacijskem športu, medtem ko potuje ali biva izven 
domačega okolja (šport je primarni motivator potovanja). 

Turistični 
športnik 

Gammon, 
Robinson, 1997 

Posameznik, ki potuje ali biva izven domačega okolja, in sodeluje, 
aktivno ali pasivno, v tekmovalnem ali rekreacijskem športu, kot 
sekundarni dejavnosti. 

 
Vir: T. Hinch, J. Higham, Sport tourism:, A framevork for research, 2001, str. 49. 

 
Športni turizem po Gibsonovi (2002) delimo na (Ritchie & Adair, 2004, str. 9): 
 
• aktivni, 
• prireditveni in 
• nostalgični.  
 
Športnega turizma se udeležujejo športni turisti, ki jih glede na aktivnosti delimo v dva dela, 
in sicer (Ritchie & Adair, 2004, str. 2): 
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• pasivne: to so tisti, ki potujejo le zaradi sodelovanja na različnih športnih prireditvah; 
• aktivne: to so tisti, ki potujejo, da se udeležijo določenih športnih prireditev. 
Športni turisti pa so lahko hkrati pasivni in aktivni, če se v času svojih športnih počitnic 
odločijo za ogled športne prireditve ali obratno. Kot je razvidno, je športni turizem širok 
pojem, ki povzroča različne učinke tako na družbeno kot tudi na naravno okolje. 
 
2.3.3 Ekonomski in drugi učinki športnega turizma  
 
Športni turizem je zelo pomemben dejavnik v gospodarstvu. Zadnje raziskave so dokazale, 
da šport v razvitih državah prispeva od 1 do 2 % k bruto družbenemu proizvodu, turizem pa 
kar od 4 do 6 %. Natančen doprinos športnega turizma je težko oceniti, saj je nemogoče 
ločiti športno in turistično industrijo (Francis & Murphy, 2005, str. 74). Globalno gledano 
naj bi športno-turistični sektor k svetovnemu turizmu prispeval kar 10 % celotnega turizma 
(Morgan, 2007, str. 361). V ZDA beležijo 118,3 milijarde dolarjev letnih prihodkov od 
športnega turizma. V ZDA kar 38 % turistov potuje zaradi športnega motiva (Neirotti, 2003, 
str. 13). 
 
Zanimiv primer je tudi Tajska, ki je v zadnjih letih obširno povečala ponudbo športnih 
atrakcij in dejavnosti v svojih počitniških destinacijah. Letno privabijo kar 40 tisoč 
potapljačev, golf pa prinese kar 5 % vseh prihodkov tajskega turizma na leto. Po podatkih 
turističnih oblasti na Tajskem je bila povprečna dnevna poraba golf turista v letu 1999 
kar162 dolarjev dnevni, ti turisti pa so ostali v destinaciji najmanj teden do dva (Neirotti, 
2005, str. 46). 
 
Pozitivni učinki športnega turizma na ekonomijo in družbo, kot jih opredeljujeta Deane & 
Callanan (2004, str. 255–256), so: 
 
• športni turizem zagotavlja krepitev ruralne ekonomije; 
• krepi nacionalno identiteto, lokalno prebivalstvo se združuje in skupaj promovira 

svojo identiteto ter kulturo; 
• z razvojem športnega turizma se gradi nova infrastruktura, ki pozitivno vpliva na 

lokalno skupnost; 
• izboljšuje se ekološko stanje; 
• ohranjata se kultura in tradicija. 
 
Poleg tega pa sta Weed in Bull (2004, str. 32–33) dodala k temu še nekatere pomembne 
ekonomske učinke turizma v povezavi s športom, in sicer: 
 
• spodbuja podjetništvo in poslovne aktivnosti; 
• izboljšuje zaposlitev; 
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• privablja investitorje; 
• okolica postane atraktivnejša za lokalne prebivalce. 
 
Pomembno vlogo pri ekonomskih učinkih, ki jih povzroča športni turizem, ima tudi 
prireditveni turizem, ki poveča obiskanost v določenem kraju, zagotavlja zaposlitev, izboljša 
ugled kraja, zagotavlja nadaljnji razvoj in zmanjšuje sezonskost turizma (Chalip, 2004, str. 
227). Športni turizem pa nima vedno le pozitivnih učinkov in lahko prinaša tudi negativne 
posledice, ki so (Deane & Callanan, 2004, str. 256): 
 
• izguba kulturne identitete in dediščine; 
• lokalno zaposlenost zamenja privlačna zaposlitev v turistični dejavnosti, kar lahko 

povzroči neravnovesje in pomanjkanje delovne sile v določenih sektorjih; 
• različni nemiri in kršenje javnega reda ter miru v času prireditev; 
• nasilje; 
• napetosti med gostitelji in gosti. 

  
Razvoj športnega turizma pa lahko poleg naštetega negativno vpliva tudi na naravo in 
povzroči onesnaževanje ter erozijo (Weed & Bull, 2004, str. 34–36). Iz tega razloga mora 
biti načrtovanje športnih turističnih destinacij trajnostno naravnano. Načrtovalci se morajo 
zavedati pomena socialnih, kulturnih, psihičnih in ekonomskih učinkov v športnem turizmu, 
kljub temu, da je njihov glavni cilj ekonomska uspešnost (Higham, 2005, str. 224). 
 
2.3.4 Značilnosti športnih turistov  
 
Športni turisti se običajno udeležujejo več aktivnosti hkrati, prav tako pa se mnogokrat 
udeležijo ogleda športne prireditve in se kasneje tudi sami aktivno vključijo v športne 
dejavnosti. Poleg povečanega zanimanja za ogled športnih prireditev se je spremenil tudi 
način življenja. Predvsem v razvitih ekonomijah je vedno bolj priljubljeno udejstvovanje v 
športnih aktivnostih, povezano z zdravim načinom življenja, tudi v času počitnic. Poleg tega 
šport ni več domena mladih, saj se ga udeležujejo vse starostne skupine (Green & Chalip, 
1998, str. 276). Na udeležbo v športnih aktivnostih pa vplivajo tudi nekatere demografske 
značilnosti. Povprečen športni turist je večinoma bele rase, srednjih let in pogosteje moški 
kot ženska (Gibson, 2005b, str. 66). 
 
Nekateri športni trgi so še vedno tipično spolno usmerjeni. Kot na primer nogomet, ki je 
tipično moški šport, ali odbojka, ki je značilna za ženski del populacije. Poleg tega poznamo 
športe, ki se jih poslužujejo predvsem mladi, kot je deskanje na snegu in deskanje na vodi, 
ter športe, ki se jih poslužuje starejša generacija. To sta predvsem golf in tenis. Premožnejši 
turisti pa običajno posežejo po polu ali drugih konjeniških športih (Higham, 2005, str. 224).  
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Za to, da bi lažje razumeli obnašanje in potrebe športnih turistov, moramo poznati motiv, 
zaradi katerih ti potujejo. 
 
2.3.4.1 Motivi športnih turistov 
Športni turisti potujejo iz različnih razlogov. Njihovi motivi so pomembni tudi s področja 
ekonomije in predvsem trženja, kar je zelo pomembno vedeti in razumeti, da vemo, kaj 
turiste motivira k temu, da izberejo športne počitnice ali potovanja. 
 
Motive za obisk športnih prireditev ali udejstvovanja v športnih aktivnostih zunaj svojega 
kraja delimo v tri skupine (Weed & Bull, 2004, str. 49–53). Te so navedene v nadaljevanju. 
 
Psihološki in fizični motivi: 

 
• osvežitev in regeneracija telesa in duha; 
• zdravstveni razlogi in  
• užitek. 
 
Osebni motivi: 

 
• pripadanje skupini, 
• srečanje ljudi, znancev, prijateljev in 
• nova doživetja. 
 
Statusni motivi: 

 
• osebni razvoj, 
• samopotrditev in 
• doseganje ciljev. 
 
 
2.3.4.2 Model tipov udeležencev športnega turizma 
 
Kot je že navedeno v zgornjem besedilu, športni turisti potujejo iz različnih razlogov in 
motivov. Glede na to sta Weed in Bull, (2004, str. 70–77) razvila model tipov udeležencev 
športnega turizma, ki prikazuje dejavnike odločitve, udeležbe, neudeležbe, lastnosti skupine, 
v katero spada posameznik, njegov življenjski slog in količino potrošnje. 
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Tabela 2: Model tipov udeležencev športnega turizma 
 

 Naključni Sporadičen Občasni Redni Zvest Nagonski 
Dejavniki 
odločitve 

Spontan Nepomemben Je lahko 
odločujoč 
dejavnik. 

Pomemben Zelo 
pomemben 

Usoden 

Dejavniki 
udeležbe 

Zabava ali 
obveza do 
drugih. 

Je priročno. Dobrodošel 
dodatek 
turistični 
izkušnji. 

Pomemben 
del 
doživetja. 

Osrednji del 
doživetja. 

Ponavadi edini 
razlog za 
potovanje. 

Dejavniki 
neudeležbe 

Bolj mu 
ustreza 
relaksacija 
kot aktivnost. 

Ni 
pomemben v 
življenju. 

Veliko 
drugih 
preferenc. 

Čas ali 
denar. 

Samo 
neodložljive 
in 
pomembne 
obveznosti. 

Poškodba ali 
bolezen 

Lastnosti 
skupine 

Družine Družine in 
skupine 
prijateljev 

Prijateljske 
in poslovne 
skupine 

Skupina ali 
posameznik 

Skupine in 
isto misleči 
ljudje 

Elitne skupine 
ali posamezniki 

Življenjski 
slog 

Šport je 
nepomemben. 

Šport ni 
prioriteta. 

Šport je še 
kar 
pomemben. 

Šport je 
pomemben. 

Šport je 
pomemben 
del življenja. 

Šport je 
profesionalnega 
pomena. 

Potrošnja 
za šport 

Minimalna Minimalna 
ali omembe 
vredna 

Visoka ob 
priložnostih 

Razumna Visoka Zelo visoka. 

 
Vir: M. Weed & C. Bull, Sports tourism: participants, policy and provider, 2004, str. 77. 

 
 
S pomočjo navedb iz tabele 2 lažje razumemo obnašanje športnih turistov, njihove motive, 
prioritete in pričakovanja. Pomaga nam pri oblikovanju storitev in produktov ter pri 
njihovem oglaševanju.  
 
 
 
2.3.5 Vrste športnega turizma 
 
V športnem turizmu obstajajo tri najpomembnejše veje ali glavna področja, ki se ukvarjajo z 
različnimi pristopi k športnemu turizmu (Ritchie & Adair, 2004, str. 9–13). 
 
Aktivni športni turizem je najpogostejša oblika športnega turizma. Trend zdravega in 
športnega življenja se je preselil tudi v šport in ponuja mnoge priložnosti za razvoj (Gibson, 
1998, str. 158). Aktivni športi turizem se sestoji iz različnih športnih aktivnosti (golf, 
smučanje, kolesarjenje, plezanje, doživljajski turizem, aktivno in rekreativno sodelovanje na 
različnih turnirjih ter drugo). Po podatkih naj bi bilo takšnih turistov od 10 do 30 %. 
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(Ritchie & Adair, 2004, str. 9–11). Aktivni športni turisti so tisti, ki se odločijo sodelovati 
pri svojem najljubšem športu medtem, ko so na počitnicah (Gibson, 1998, str. 156). 
 
Poleg tega pa se turisti vse pogosteje odločijo preizkusiti in naučiti nov šport prav na 
počitnicah. V ta namen turistične destinacije ponujajo različne tečaje športnih dejavnosti 
(Gibson, 1998, str. 161). 
 
Na temo aktivnega športnega turizma po svetu nastajajo razna športna letovišča, namenjena 
turistom, ki svoje počitnice preživljajo športno. V zgodovini je bilo večino teh destinacij 
naravnanih k poletju in preživljanju poletnih počitnic, ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja 
pa so se začela pojavljati tudi zimska športna letovišča, ki so služila predvsem ljubiteljem 
alpskega smučanja (Gibson, 1998, str. 158). 
 
Klub La Santa, ki se nahaja na Kanarskih otokih, je ena največjih in najprepoznavnejših 
športnih počitniških destinacij na svetu. Skozi vse leto privablja turiste iz celega sveta, od 
profesionalnih športnikov in športnih timov do posameznikov, ki želijo svoje počitnice 
preživeti športno in aktivno. V svoji obširni športni ponudbi ponujajo notranje, zunanje in 
vodne športe. V nizki sezoni organizirajo različna športna tekmovanja, ki privabijo številne 
udeležence. V programu za leto 2009 je bilo kar 66 različnih športnih prireditev, ki so bile 
večinoma zapolnjene že vnaprej. Znanim športnikom in njihovim trenerjem tudi sicer 
ponujajo brezplačne usluge v zameno, da trenirajo z njihovimi gosti. Pri njih so bili 
nastanjeni že mnogi znani športniki, kot sta smučar Herman Maier in plavalka Franziska 
von Almsik. S tem si pridobijo odmevno publiciteto in priložnost, da o njih piše v časnikih 
in poročajo televizijske mreže (Neirotti, 2003, str. 13 in spletna stran kluba La Santa, 2009). 
 
K aktivnim športnim turistom štejemo tako amaterske športnike kot tudi profesionalne 
športnike in njihove podporne skupine, ko odpotujejo na športna tekmovanja ali priprave 
izven domače baze (Francis & Murphy, 2005, str. 74). 
 
Za aktivne športne turiste so značilne nekatere lastnosti, kakor je to povzela H. J. Gibson 
(1998, str. 162): 
 
• pogosteje so moškega spola; 
• navadno so premožnejši posamezniki; 
• so bolj izobraženi; 
• pripravljeni so prepotovati dolge razdalje, da bi sodelovali v svojem 

najpriljubljenejšem športu; 
• ponavadi se vključujejo v športne turistične aktivnosti tudi takrat, ko so upokojeni; 
• nagnjeni so k ponavljajočim se aktivnostim (ne k enkratnim športnim počitnicam). 
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Vsi športni turisti pa ne potujejo iz razloga sodelovanja v športnih dejavnostih. Nekateri 
potujejo, da bi si ogledali različne športne prireditve. Prireditve, kot so olimpijske igre ali 
svetovno prvenstvo v nogometu, so primer športne prireditve, ki je postala pomembna 
turistična atrakcija (Hyoumggom, 2005, str. 85). Tovrstni turizem imenujemo prireditveni 
športni turizem. 
 
Prireditve so glavna komponenta športnega turizma predvsem po številu turistov in 
ekonomskem učinku, ki ga povzročijo (Getz, 2003, str. 49). Raziskovanje vplivov velikih 
športnih prireditev je postalo stalnica v turistični literaturi v osemdesetih letih. Mnoga mesta 
in mestne oblasti si prizadevajo gostiti velike športne prireditve in navajati športni turizem 
kot eden pomembnih dejavnikov razvoja svojega mesta (Gratton, Shibili & Coleman, 2005, 
234). Športni dogodki in prireditve so magnet za privabljanje velikega števila tekmovalcev 
in gledalcev s celega sveta. Kot druge prireditve so lahko tudi športne prireditve različnih 
velikosti: od manjših regionalnih, pa vse do velikih internacionalnih (Ryan & Trauer, 2005, 
str. 178).  
 
Ljudje se udeležujejo športnih prireditev, da bi jih videli in bili videni, da bi spodbujali 
svoja moštva ter posameznike in nadaljevali tradicijo ali ritual. Za mnogo ljudi je udeležitev 
na športni prireditvi zelo pomembna in si jo zapomnijo celo življenje (Neirotti, 2003, str. 9). 
Med te prireditve štejemo predvsem olimpijske igre, na katerih je posameznik običajno 
prisoten največ enkrat v življenju (Getz, 2003, str. 56). 
 
Eden izmed pomembnih dejavnikov, ki privablja ljudi na športne prireditve, je tudi njihova 
svetovna prepoznavnost. Mnogi načrtujejo svoje počitnice v času, ko se v destinaciji dogaja 
pomembna športna prireditev (Green & Chalip, 1998, str. 276). 
 
Športne prireditve so pomembne tudi z ekonomskega vidika, saj prinašajo veliko 
sponzorskega in drugega denarja, poleg tega pa država v tem času veliko vlaga v 
infrastrukturo kraja, v katerem je dogodek, na novo zgrajeni objekti in ostala infrastruktura 
pa kasneje preidejo v krajevno upravljanje.  
 
Prav iz tega razloga mesta, regije in države vse bolj težijo k organizaciji prireditev. 
Raziskave so v zadnjem času pokazale, da je prireditveni turizem eden najhitreje rastočih 
segmentov znotraj športnega turizma in turizma na splošno. Kot rezultat lahko vidimo, da se 
mesta v zadnjem času identificirajo s prireditvami, ki so bila ali bodo v prihodnosti 
organizirana v določenem kraju (Chalip, 2004, str. 226). 
 
Velike prireditve pa ne prinesejo prihodkov le kraju, v katerem so, temveč tudi državi 
gostiteljici. Svetovno masters prvenstvo, ki je namenjeno vsem športnikom, ne glede na 
pretekle uspehe, in je bilo v Brisbanu leta 1994, je organizatorje stalo 2,8 milijona dolarjev, 
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v državno blagajno pa je prišlo 50,6 milijona dolarjev. Poleg tega pa se ekonomski učinki 
velikih dogodkov ne končajo z zaključkom prireditve, ampak trajajo še naprej, saj postane 
kraj zanimiv za turiste (Bull & Lovell, 2007, str. 232–233). Veliki športni dogodki, ki so bili 
uspešni, lahko pomembno vplivajo na ugled destinacije in s tem na povečan obisk tujih ter 
domačih gostov (Morgan, 2007, str. 361–362). Olimpijske igre v Barceloni, v Španiji, so 
pomagale mestu, da je postala ena izmed najpriljubljenejših destinacij na svetu in je s tem 
ponudila alternativo množičnemu turizmu na obalah Španije. Z olimpijskimi igrami je 
Barcelona pridobila tudi novo letališče, izgradnjo olimpijske vasi in drugo infrastrukturo, 
pomembno za razvoj turizma (Bull & Lovell, 2007, str. 233). Poleg tega pa so bile izgrajene 
nove nastanitvene zmogljivosti, kar je dolgoročno vplivalo na turistični obisk, saj se je 
število nočitev iz leta 1990 na leto 2001 v Barceloni povečalo iz slabih štirih milijonov na 
skoraj osem milijonov evrov, povečala pa sta se tudi povprečna zasedenost sob in dolžina 
turističnega obiska. Prireditve lahko pozitivno vplivajo na turistični obisk izven sezone, ko 
bi bil obisk sicer nizek in s tem zapolnijo nastanitvene kapacitete (Chalip, 2004, str. 244–
245). Prav tako pomembne kot olimpijske igre so tudi različna svetovna prvenstva (Ryan & 
Trauer, 2005, str. 185). 
 
Zadnjega četrt stoletja so mesta svojo strategijo razvoja podredile organizaciji velikih 
prireditev, da bi izboljšala svoj ugled in ekonomijo. Najpomembnejša prireditev, ki jo mesto 
lahko organizira, so olimpijske igre, ki se v zadnjem času izkazujejo kot odlična izbira za 
obnovo mest in zvišanje standarda prebivalcev (Glynn, 2008, str. 1117). Kot primer 
vzemimo Torino, ki se je z organizacijo olimpijskih iger 2006 prelevil iz sivega 
industrijskega mesta v kulturno, trgovsko in turistično središče. Atene (2004) so z izgradnjo 
nove športne infrastrukture postale pomemben organizator športnih prireditev, z njimi pa so 
veliko pridobili tudi prebivalci ter obiskovalci mesta (Glynn, 2008, str. 1126). Za 
organizacijo športnih prireditev pa so nujne tudi investicije v podporno infrastrukturo, kot so 
obnova letališč, vodovodnih in električnih kapacitet, nastanitvene zmogljivosti in javni 
transport, kar je običajno so nujno potrebno za uspešno izvedene velike športne prireditve, 
ki prikažejo mestoter regijo v najboljši možni podobi. Velika športna prireditev daje kraju 
svoje identiteto (Chalkley & Essex, 1999, str. 369–370). 
 
Če povzamemo navedeno, lahko ugotovimo, da organizacija športnih prireditev prinaša 
veliko pozitivnih učinkov, in sicer (Weed & Bull, 2004, str. 29):  
 
• privabljanje ljudi v regijo; 
• privabljanje turistov zunaj sezone; 
• povzročajo zanimanje domačih in tujih medijev; 
• dograditev in obnovitev infrastrukture; 
• spodbudijo ponovni obisk destinacije.  
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Raziskovalci namenjajo pozornost predvsem velikim dogodkom, kot so olimpijske igre in 
veliki športni dogodki (finale, svetovna prvenstva …), vendar pa ne smemo pozabiti na 
manjše prireditve, ki lahko dajejo velik pomen ter identiteto manjšim turističnim krajem 
(Brent & Adair, 2004, str. 11–13). Manjše prireditve imajo prednosti, ki lahko prinašajo 
večje pozitivne lastnosti in višje prihodke kot večje športne prireditve. Zaradi tega so lahko 
bistveno cenejše in kljub temu privabljajo obiskovalce v določen kraj ali destinacijo, poleg 
tega pa ne potrebujejo velike ter drage infrastrukture, kar zahtevajo velike prireditve (Green 
& Chalip, 1998, str. 277).  
 
Vplivi na destinacijo, ki gosti športno prireditev, pa so lahko tudi negativni. Mnoga 
gostiteljska mesta pogosto porabijo veliko denarja, bistveno več kot ga pridobijo z 
organizacijo prireditve. Olimpijske igre v Atenah leta 2004 so povzročile velik proračunski 
deficit, in sicer v višini 6,1 % bruto družbenega proizvoda. Stale so kar 12 milijard evrov in 
so občutno povečale javni dolg države gostiteljice Grčije (Bull & Lovell, 2007, str. 232). 
Vendar pa lahko tudi ekonomsko neuspešna organizacija športne prireditve prinese 
pozitivne učinke na drugih področjih (Essex & Chalkley, 1998, str. 189). Poleg tega se v 
destinaciji, kjer je športna prireditev, običajno precej povišajo cene izdelkov in storitev, kar 
negativno vpliva na življenje območnih prebivalcev (Deccio & Baloglu, 2002, str. 47). 
 
Negativni socialni vplivi, ki jih povzročajo športne prireditve, vključujejo niz asocialnih 
obnašanj. V kraju se med športnimi prireditvami pojavi povečana stopnja kriminala in 
protesti določenih skupin, ki zavračajo prireditev. S prireditvami v destinacijo pridejo 
množice navijačev, kar povzroča gnečo in hrup, pojavijo pa se lahko razni primeri 
huliganstva in vandalizma (Bull & Lovell, 2007, str. 235). 
 
Zelo velik problem velikih športnih prireditev, predvsem olimpijskih iger, pa postajajo tudi 
terorizem in druge oblike organiziranega kriminala, ki je zaznamoval že olimpijske igre v 
Berlinu leta 1972 ter v Atlanti leta 1996 (Essex & Chalkley, 1998, str. 203). 
 
Za uspeh velikih športnih prireditev je pomembno tudi to, da se objekte, ki so bili zgrajeni 
za namen velike športne prireditve, po končani prireditvi uporabi v različne namene, saj 
vzdrževanje takšnih zgradb veliko stane. Uspešen primer je sydneyjski olimpijski park, ki je 
bil zgrajen za potrebe olimpijskih iger na prelomu tisočletja. Znotraj tega parka so 
rekreacijske površine, ki so namenjene prebivalcem mesta. Spodbudili so profesionalne 
športne ekipe, da je olimpijski park postal njihova domača baza, s čimer so dosegli, da se 
zdaj v objektih igra veliko število pomembnih tekem. Poleg tega so parke oddali tudi za 
šolske in univerzitetne športne igre (Francis & Murphy, 2005, str. 74). Tržne strategije 
velikih športnih prireditev, še posebej olimpijskih iger, morajo biti pripravljene v 
sodelovanju z lokalnim prebivalstvom in predstavniki državnih turističnih organizacij 
(Deccio & Baloglu, 2002, str. 54). 
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Nostalgični športni turizem je kategorija športnega turizma, ki ji je v literaturi namenjeno 
manj pozornosti, kljub temu pa si zasluži posebno pozornost. Turistično doživetje lahko 
označimo tudi kot sveto potovanje ali romanje k iskanju identitete, kar vsebuje tovrstni 
turizem (Green & Chalip, 1998, str. 275). 
 
Nostalgični športni turizem se prepleta skozi ostale veje športnega turizma in vsebuje (Brent 
& Adair, 2004, str. 12–13): 
 
• športne objekte in muzeje, 
• turistične ture po pomembnih turističnih prizoriščih, 
• športno obarvane počitnice na križarjenjih ali v destinaciji s športnimi profesionalci.  
 
Nostalgični športni turizem je področje tega magistrskega dela, zato ga bom podrobneje 
opisala poglavju 3. 
 
2.3.6 Prihodnost športnega turizma 
 
Le malo stvari je bolj problematično napovedovati kot trende v športu in turizmu. Oba, šport 
in turizem, sta doživela hiter ter konstanten vzpon v zadnjih desetletjih. Individualni športi 
rastejo in padajo glede na priljubljenost, obstoječi šport se pozabijo, novi nastajajo čez noč, 
kot odgovor na razvoj novih tehnologij in inovacij. Turistične destinacije so predmet 
trendov, ki se spreminjajo vsako sezono (Higham, 2005b, str. 285). 
 
Ob razvoju in naraščanju virtualne resničnosti se lahko upravičeno vprašamo, ali bo le-to 
vplivalo tudi na razvoj športnega turizma. Zakaj bi ljudje potovali, če lahko spremljajo 
pomembne športne prenose prek zaslonov, se virtualno sprehodijo skozi športne muzeje in 
sodelujejo pri športnih tekmovanjih? 
 
Vendar pa, če poznamo razmišljanje in način življenja športnih turistov, lahko ugotovimo, 
da bi lahko razvoj interaktivnih tehnologij še pripomogel k športnemu turizmu. Turisti, ki 
potujejo in so motivirani s športnimi dejavnostmi ali prireditvami, uživajo v športnih 
avanturah, naravi in ob navijanju za svoje moštvo ali posameznika. 
 
Potencialna rast športnega turizma v prihodnosti, kot ga predvidevata Kurtzman in Zauhar, 
(2001, str. 283) vključuje naslednje trditve: 
 
• Turisti, ki so naravnani k daljšim počitnicam, bodo pozitivno ekonomsko vplivali na 

razvoj športne turistične destinacije. 
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• Zelo zaposleni posamezniki, ki svoj prosti čas temeljito in aktivno izkoristijo ter so 
pripravljeni veliko plačati, da bi svoj prosti čas preživeli v svoji priljubljeni športni 
aktivnosti.  

• Kratkotrajne počitnice, ki so vedno pogostejše in prinašajo pozitiven ekonomski 
učinek. 

• Športni turisti s svojimi družinami, ki potujejo in raziskujejo zgodovino ter kulturo 
športa in se želijo v tem smislu tudi izobraziti. 

 
Športni turizem se razvija tudi v urbanih središčih. Novo nastale tehnologije in inovacije 
omogočajo postavitev plezalnih sten, športnih parkov, golf igrišč in drugih športnih 
zmogljivosti v središča mest ter urbana središča (Higham, 2005b, str. 289).  
 
Vse večje zanimanje za šport v kombinaciji z novo nastajajočimi trendi in različnimi 
udeleženci ponuja veliko priložnosti za turizem. Status športnih turističnih destinacij je 
lahko stalen, če se destinacija prilagaja novim trendom in povpraševanju. To zahteva razvoj 
nekaterih dejavnosti za potrebe posebnih želja s strani povpraševanja. Športni turisti so 
različni, od aktivnih do pasivnih, od socialnih do tekmovalnih in od profesionalcev do 
amaterjev. Zaradi naštetega moramo prepoznati specifične potrebe in motive posameznikov 
ter se prilagoditi njihovemu povpraševanju. Poleg tega je treba v športnem turizmu 
poskrbeti za inovativnost, ki mora biti v ponudbi prisotna ves čas. Pomembno vlogo v 
razvoju novih trendov v športnem turizmu bodo imeli tudi mediji (Higham, 2005b, str. 288–
289).  
 
Ključni trendi v športnem turizmu v prihodnosti, kot jih navajata Hinch in Higham (2003, 
str. 192–197), so: 
 
• naraščanje individualnih športov v primerjavi s skupinskimi športi; 
• preizkušanje novih športov med turisti; 
• pojav novih športnih disciplin; 
• prilagoditev različnih športnih disciplin urbanim okoljem; 
• velik pomen naravnega okolja; 
• pojav novih tehnologij. 

 
Športni turizem je postal velika poslovna priložnost in ga številne turistične destinacije, 
hoteli in organizatorji potovanj ter prireditev vključujejo v svoje ekonomske in marketinške 
strategije. Pomembno je, da strokovnjaki s področja turizma, organizacije prireditev in 
športa sodelujejo, da bi zadovoljili potrebe turistov ter s tem maksimalizirali potencial 
športno-turistične destinacije (Neirotti, 2005, str. 54).  
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3 POJEM NOSTALGIČNI ŠPORTNI TURIZEM 
 
Ljudje se pogosto odločajo za potovanje na podlagi nostalgičnega občutka, ki jih spominja 
na določeno destinacijo. Raziskave so pokazale, da je fenomen nostalgije še posebej 
prisoten pri športnih turistih (Wilson, 2004, str. 3). Zaradi tega je treba razumeti in 
upoštevati posameznikovo in družbeno preteklost, ko želimo povezovati njegova 
nostalgična občutja s športom. Šport je dober primer za spremembe in kombiniran z 
nostalgijo ter dediščino je lahko tudi dober spomin na preteklost (Wilson, 2004, str. 26). 
 
3.1 Dediščina športa in turizem 
 
Dediščina športa je čedalje bolj priznana kot motivator za turistični obisk. V to kategorijo 
spadajo različne atrakcije, kot so: dvorane slavnih, športni muzeji, olimpijski muzej, kraji, ki 
imajo pomembno vlogo v razvoju športa, kot tudi prireditve, ki se dotikajo preteklosti in 
slavijo pretekle športne dogodke ali posameznike, ki so v športu dosegli vidne rezultate 
(Ramshaw & Gammon, 2005, str. 229).  
 
3.1.1 Dediščina na splošno 
 
Namen dediščine je praznovanje dosežkov, poguma in moči posameznikov iz preteklosti. 
To dosežemo s pomočjo spominov, zgodovine, nostalgije, mitov in tradicije. Pomembno pa 
se je zavedati, da se pomen dediščine spreminja in lahko pride iz mode. Kar slavimo kot 
dediščino danes, lahko v prihodnosti postane popoln nesmisel (Ramshaw & Gammon, 2005, 
str. 229–230). 
 
Dediščina ima po Tunbridgu in Ashworthu več karakteristik (Ramshaw/Gammon, 2005, str. 
231): 
 
• kot sinonim za dogodke iz preteklosti, ki vsebuje objekte, arheološka najdišča, 

spomenike in drugo; 
• društveni in individualni spomini; 
• kulturna in umetniška dela; 
• kulturne in naravne pokrajine; 
• izdelki in storitve s komponento dediščine. 
 
Dediščina se mora ozirati v preteklost, skozi predmete, dogodke ali tradicijo iz preteklosti, 
lahko pa je predstavljena tudi skozi nove izdelke v stilu preteklosti. Prav tako mora 
dediščina vsebovati opredmeteno (zgradbe, spomeniki …) in neopredmeteno (spomini, 
tradicija …) komponento. Za dediščino ni potrebno, da je nacionalna ali internacionalna, 
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svojo dediščino imajo lahko različne skupnosti, družine in celo posamezniki (Ramshaw & 
Gammon, 2005, str. 231–232). 
 
3.1.2 Športna dediščina 
 
Omenjeno je že, da ima šport pomembno vlogo tako pri posameznikih kot tudi pri družbah. 
Pomemben je za identiteto naroda, ki se izraža skozi pretekle športne dogodke in dosežke. 
Ideološko in politično gledano imata šport ter dediščina veliko vlogo pri identiteti lokalne 
skupnosti in njenih navdihih za prihodnost (Wood, 2005, str. 307). Zato je na prvi pogled 
zanimivo, da je tako malo literature v športnem turizmu namenjene dediščini (Ramshaw & 
Gammon, 2005, str. 225). 
 
Le nekaj vezi s preteklostjo je tako močno povezanih kot tiste s športno vsebino. Oboževalci 
in navijači se identificirajo s preteklostjo svojega moštva in kraji, kjer so osvajali zmage, pa 
četudi se te preteklosti ter dogodkov ne spominjajo (Ramshaw & Gammon, 2005, str. 232). 
Kljub temu, da sta šport in dediščina različna pojma, jih povezuje nekaj, kar se kaže v dvigu 
priljubljenosti športnih muzejev, dvoran slavnih in ogledih stadionov (Wood, 2005, str. 
307). 
 
3.1.2.1 Kategorizacija športne dediščine 
 
Prav tako kot ostala dediščina se tudi športna a deli v različne kategorije. Po Gammonu in 
Ramshawu (2005, str. 233–235) so kategorije naslednje: 
 
• Opredmetena, neprenosljiva športna dediščina: Opredmetena dediščina nam že z 

imenom pove, da gre za kraje in zgradbe, ki so povezane s športno preteklostjo ter 
imajo velik pomen. Poleg stadionov in ostalih zgradb, ki so gostile pomembne 
dogodke ter prireditve, v to skupino štejemo še posamezne slavne športnike, time in 
športe. Kot primer naj navedem pomen hokeja v življenju Kanadčanov, Dvorane 
slavnih v ZDA, teniški turnir Wimbledon in druge. 

• Opredmetena, prenosljiva športna dediščina: V to skupino prav tako štejemo 
muzeje in dvorane slavnih, ki imajo razstavljene različne predmete, ki jih zlahka 
prenesemo na drug kraj, prav tako so lahko v drug kraj preneseni športni dogodki, kot 
so olimpijske igre in svetovna prvenstva. 

• Neopredmetena športna dediščina: Neopredmetena športna dediščina se nanaša na 
rituale, tradicijo, spomine in nostalgijo, ki so povezani s športom ter športnimi 
dogodki. Neopredmetena dediščina je lahko tako prenosljiva kot neprenosljiva in se 
izraža skozi kolektivno nostalgijo do preteklih igralcev, timov, dogodkov ter sezon, pa 
vse do družinskih tradicij, povezanih s športom. 
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• Blago in storitve v športni dediščini: Blago in storitve z vsebnostjo preteklosti in 
dediščine so tudi kategorija športne dediščine. V to skupino štejemo oblačila, obutev 
in druge izdelke, ki spominjajo na stare drese ter kažejo pripadnost skupini in izdelke, 
ki kažejo na pomembne pretekle dogodke. Pod storitve pa štejemo ture po stadionih in 
drugih prizoriščih, ki vsebujejo komponente dediščine, kot na primer petje moštvene 
himne. 

 
3.1.3 Športna dediščina v turizmu 
 
Skoraj vsako turistično potovanje vsebuje del dediščine. Dediščina naredi potovanje bolj 
zanimivo, poučno in nepozabno. Prav tako je lahko pomemben del potovanja športna 
dediščina. 
 
Stopnja zanimanja za športno dediščino je v javnosti čedalje višja. Razvila se je predvsem v 
zadnjih petnajstih letih, ko se je začelo graditi namenske zgradbe za to vrsto turizma, ki so 
namenjene določenim športom ali klubom. Prav tako se je povečalo število turistov, ki 
obiskujejo spomenike športne dediščine. Omenjeni obisk je zdaj že pogost del turističnih 
itinerarijev (Weed, 2005, str. 308). Dediščina povezana s športom je vedno bolj priznan 
motivator v turizmu (Ramshaw & Gammon, 2005, str. 229). 
 
Še posebej je ta fenomen viden v svetu nogometa, ki je ekstremni primer športne dediščine 
v turizmu in služi temu, da se ljudje pogosto osebno navežejo na določene športne objekte 
ali mesta (Weed, 2005, str. 309). Športna dediščina ponuja velike možnosti za razvoj 
turizma, s čimer se stimulira ekonomska vlaganja tako zasebnega kot javnega sektorja, daje 
se priložnost mladim ljudem za razvoj podjetništva in promovira regeneracijo lokalnega 
prebivalstva, ki lahko najde priložnost za izboljšanje svojega življenja (Weed, 2005, str. 
115). 
 
Avtorji pogosto s športno dediščino povezujejo tudi nostalgijo. Nostalgija je ena izmed 
mnogih komponent športne dediščine. Vsebuje spomine, ki so skoraj vselej pozitivno 
naravnani in vzbujajo prijetne občutke. Vendar pa nostalgije ne moremo enačiti s športno 
dediščino. Dediščina predstavlja tako pozitivne kot negativne strani zgodovine, vključuje 
tudi poraze, razočaranja in pogube, medtem, ko nostalgija vključuje samo zlato dobo 
določenega športnega obdobja. Občutja so melanholična in pogosto povezana z nečim, kar 
se ne more več ponoviti. Vendar pa pri preučevanju športne dediščine ne smemo zanemariti 
pomena nostalgije, saj je v številnih primerih prav nostalgija glavni motivator in osnova za 
potovanje (Gammon & Ramshaw 2005, str. 236–238). 
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3.2 Nastanek in definicija nostalgičnega športnega turizma  
 
Trend ponovnega obiskovanja športnih prizorišč je prisoten že nekaj časa, začel pa se je 
razvijati v Severni Ameriki. Tako dogodki na stadionih kot tudi drugi veliki športni dogodki 
so dobili pridih nostalgičnosti. Podobe in dogodki iz preteklosti so se začeli uporabljati ter 
pojavljati na novih/starih športnih prizoriščih. Prav tako kot športna prizorišča tudi 
profesionalni šport v mislih potrošnikov zbujata nostalgične spomine in doživetja 
(Ramshaw, 2005, str. 1).  
Prvi je leta 1988 na konferenci v Los Angelesu omenjal turizem, ki vsebuje obiske dvoran 
slavnih, tematska športna križarjenja in fantazijske športne kampe, Gerry Redmond, ki je 
tudi začel raziskovati nostalgični športni turizem (Gibson, 2008, str. 31). 
 
Profesionalizacija športa, prisotnost medijev ter televizijski in radijski prenosi postavljajo 
šport kot povod za razvoj nostalgije. Športni dogodki, ki so pomembni, se nam globoko 
vtisnejo v spomin in se jih večkrat spominjamo. Ti spomini so običajno nostalgični. V 
zadnjem času smo priča čedalje pogostejšim predvajanjem preteklih pomembnih športnih 
dogodkov v medijih, ki so navadno brez komentarjev, ker vsak individualni gledalec ali 
poslušalec ta dogodek doživlja na svoj nostalgičen način. V Severni Ameriki je nostalgični 
športni turizem prisoten predvsem pri obiskovanju starih športnih stadionov, kjer prirejajo 
tekme, ki vsebujejo prvine športne dediščine ali pa jih spreminjajo v muzeje. Za ta trend je 
več razlogov, pomembno pa je na tem mestu poudariti, da imajo stadioni tudi arhitekturni in 
zgodovinski pomen (Ramshaw, 2005, str. 2).  
 
Nostalgični športni turizem vsebuje komponente dediščine in zgodovine športa. Pod 
njegovo okrilje štejemo obiske športnih muzejev, dvoran slavnih, športne bare in 
restavracije, prireditve, ki so povezane z dediščino športa, kraje, kjer so nekoč potekala 
velika tekmovanja ter športna srečanja, kjer se srečajo tekmovalci, ki so v preteklosti krojili 
sam športni vrh (Kuezycki & Hyatt, 2005, str. 276). 
 
V športnem turizmu poznamo dve vrsti potovanj iz razloga nostalgičnega potovanja. Prvo je 
obisk športne atrakcije ali prireditve, ki ima pridih preteklosti, drugo pa je potovanje v 
destinacije, kjer je bila nekoč športna prireditev (Wilson, 2004, str. 29). Turistični delavci pa 
v zadnjem času dodajajo novo vrsto nostalgičnega turizma, in sicer športna križarjenja z 
znanimi športniki (Neirotti, 2005, str. 43). 
 
Podobno, kot so zamišljena športna križarjenja, so organizirani tudi fantazijski kampi, ki 
dajejo odraslim priložnost trenirati s svojimi športnimi zvezdami ali s trenerji znanih 
športnih ekip, ali celo na znanem športnem prizorišču. Na podlagi spletnega raziskovanja je 
bilo odkritih več kot 200 tovrstnih kampov. Večina jih omejuje udeležbo na 50 udeležencev 
ali manj. V ZDA skoraj vsaka košarkaška liga ponuja fantazijske kampe. Cena na osebo je 
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med 250 in 17.500 dolarji. Najdražja je šola letenja Michaela Jordana, ki je razprodana za 
leto vnaprej. Prihodek fantazijskih športnih kampov v ZDA je okoli 15 milijonov dolarjev 
letno. Večji del udeležencev je dobro situiranih moških (Neirotti, 2005, str. 42–43, spletna 
stran košarkaške šole Michaela Jordana, 2009). 
 
Poizkusi fantazijskih kampov se pojavljajo tudi pri nas. Eden izmed prvih, ki je ustvaril 
košarkaški kamp s svojim imenom, je Peter Vilfan, ki organizira poletne košarkaške kampe 
v Strunjanu. Sodelovanje v njegovem kampu tedensko znese 330 evrov na osebo (spletna 
stran košarkaške šole Petra Vilfana, 2009).  
 
Če povzamemo našteto ugotovimo, da se nostalgija v športnem turizmu uporablja v 
povezavi s krajem, zgodovinskim predmetom ali zgradbo in v povezavi s socialnim 
doživetjem. Pomembna je povezava med osebo in predmetom ali dogodkom. Ta predmet je 
lahko oseba, kraj ali stvar, ki je povezan s posameznikovo preteklostjo.  
 
3.2.1 Razsežnosti nostalgičnega športnega turizma  
 
Nostalgija ima v športnem turizmu pomembno mesto. V Severni Ameriki so v različnih 
mestih zgradili nove zmogljivosti, ki ponazarjajo romantično preteklost, da bi privabili več 
turistov. Rezultat tega je konstrukcija »retro« stadionov in aren, katerih namen je ustvariti 
nostalgične spomine na priljubljeni šport ali športnika. V vseh teh primerih je nostalgija 
tesno povezana s turističnim doživetjem, zgradbe, ki spominjajo na preteklost pa so element 
nostalgije (Masson, Duquette & Scherer, 2005, str. 255). Nostalgija je lahko pomemben 
dejavnik pri navezanosti navijačev določenega moštva na svoj klub, priljubljenega igralca, 
logotip moštva, moštvenega trenerja ali kraja, kjer moštvo igra (Kuezycki & Hyatt, 2005, 
str. 275–276). 
 
Po trditvah Gammona (2004, str. 30–43) pa ima športni turizem in s tem tudi nostalgični 
športni turizem veliko skupnega tudi z verskim turizmom. Posebni kraji, povezani s športom 
(Wembley stadion, Wimledon in drugi), v preteklosti in sedanjosti lahko dobijo pri športnih 
navdušencih podoben pomen kot versko pomembni kraji (Rim, Meka, Taj Mahal) pri 
romarjih. Potovanja v te kraje in obiskovanje znamenitosti nimajo le pomena biti tam, 
ampak imajo tudi globlji pomen biti tako blizu nečemu svetemu ter znanemu. Nekatere 
športne atrakcije, kot so dvorane slavnih in muzeji, privlečejo na dan nostalgična občutja pri 
obiskovalcih, ki častijo slavno preteklost. 
 
Zavedati se moramo, da lahko športni turisti postanejo nostalgični športni turisti skozi svoja 
doživetja, ki si jih želijo ponovno doživeti (Kuezycki & Hyatt, 2005, str. 277). 
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3.2.2 Primeri nostalgije v športnem turizmu 
 
Za lažje razumevanje tematike bom v nadaljevanju predstavila nekaj primerov nostalgije v 
športnem turizmu v praksi. 
 
Hokejska prireditev, Edmonton v Kanadi, ki je nastala na podlagi tradicije, zgodovine in 
nostalgije, je bila prvič organizirana leta 2003. Na tej športni prireditvi sta bili odigrani dve 
hokejski tekmi med t. i. upokojenimi zvezdami hokeja in novimi igralci. Prireditev ni bila na 
hokejskem stadionu, temveč so jo postavili v takšno naravno okolje kot je bilo v preteklosti, 
kar je pri gledalcih vzbudilo čustva in nostalgijo. Za tekmo je bilo veliko zanimanje tako s 
strani gledalcev kot tudi s strani medijev. Glavna atrakcija hokejske tekme je v tem, da se 
dogaja v posebnem, naravnem okolju, ko na naravnem ledu postavijo igrišče dobesedno na 
dvorišču kmečkih hiš (Ramshaw, 2005, str. 4–5).  
 
V življenju Kanadčanov ima hokej pomembno vlogo in je del njihove tradicije, kulture ter 
zgodovine. Tekma ponese gledalce v preteklost, ko hokej še ni bil elitni šport, ki ga igrajo le 
v dvoranah in imajo najboljši igralci astronomske plače. Takrat je bil hokej šport, ki ga je 
igral vsak mladi Kanadčan s preprosto palico in starim parom drsalk (Ramshaw, 2005, str. 
4–5).  
 
Olimpijski muzej, Lausanne v Švici, je bil prvič uradno odprt v času t. i. očeta modernih 
olimpijskih iger, Francoza Pierra de Couberteina, leta 1934. Po njegovi smrti, leta 1937, se 
je ideja o olimpijskem muzeju polegla vse do leta 1969, ko je zaživela vizija o olimpijskem 
središču. Še več let je trajalo, da so leta 1982 na začasni lokaciji ponovno odprli muzej, ki 
so mu kasneje dodali še knjižnico in študijski center. Današnjo obliko je muzej dobil 
oktobra leta 1986, potem, ko sta Mednarodni olimpijski komite in mesto Lousanne skupaj 
investirala v zemljišče ter izgradnjo modernega muzeja. S tem je leto kasneje mesto 
Lousanne tudi postalo uradno olimpijsko mesto (Adair, 2004, str. 49–52). 
 
Olimpijski muzej je mogočna in impresivna zgradba z visokimi tehnološkimi 
zmogljivostmi, multimedijskimi predstavitvami in olimpijskimi predmeti, unikati. Pri 
obisku muzeja so obiskovalci podučeni o zgodovini modernih olimpijskih iger, 
olimpionizmu in pomembnih športnikih. 
 
Obiskovalce v notranjosti najprej pozdravi mogočna recepcija, kasneje pa si lahko ogledajo 
razstavo na kar na 3.400 m2. Poleg tega so znotraj muzeja še olimpijski študijski center, 
konferenčne dvorane, restavracija in video knjižnica, v kateri si obiskovalci lahko ogledajo 
različne olimpijske ceremonije ter finale olimpijskih iger (International olympic committee, 
2009). 
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Muzej privlači tudi mlade ljudi, mnogo od njih v šolskih skupinah, kjer imajo organizirane 
olimpijske dneve in si v sklopu njih ogledajo muzej, poleg tega pa se lahko udeležijo tudi 
aktivnosti, ki se dogajajo zunaj muzeja. Na olimpijskem tednu leta 1997, ki ga organizira 
muzej, se je zbralo 5 tisoč mladih, ki so tekmovali v 17 disciplinah. Poleg tega organizirajo 
tudi sejme, kjer se zberejo zbiratelji olimpijskih predmetov (znamke, razglednice, medalje, 
dresi …), jih razstavljajo in preprodajajo z drugimi zbiratelji (Adair, 2004, str. 57). 
 
Olimpijski muzej ima izobraževalno in filozofsko vlogo, v kateri sta vpeti tako preteklost 
kot tudi sedanjost. Muzej je postal središče olimpizma, v kar se lahko prepričajo tudi 
obiskovalci, ki lahko kljub temu, da se olimpijske igre dogajajo vsako drugo leto, vsak dan 
v letu podoživijo uspehe svoje države in svoje spomine (Adair, 2004, str. 55).  
 
Konec koncev pa olimpijski muzej ni le spektakel in zabava, temveč je olimpijski tempelj, 
ki skuša v obiskovalcih prebuditi olimpijski duh ter svetost olimpionizma. Religijska narava 
olimpijskega muzeja je sorodna drugim atrakcijam v nostalgičnem športnem turizmu (Adair, 
2004, str. 59). 
 
Olimpijski muzej je do konca leta 2007 obiskalo 2,6 milijona obiskovalcev. Tako je le v 
nekaj letih postal najbolj obiskan muzej v Švici (International olympic committee, 2009). 
 
Ogledi stadionov v ZDA postajajo čedalje bolj priljubljeni in prinašajo pomemben 
turistični prihodek. Obiskovalcem ponujajo vstop in ogled prostorov, ki so sicer rezervirani 
samo za posebne goste ter igralce. Poleg tega si lahko ogledajo garderobe in hodijo po 
poteh, kjer so hodili njihovi idoli (Gammon & Fear, 2005, str. 245–246). 
 
Turistični ogledi stadionov pa ponujajo več kot le obisk in izkušnjo nečesa, kar je med 
tekmo nevidno ter nedostopno. Pomembnost teh mest je nekaj posebnega, saj so se po njih 
sprehajale legende in heroji. Za obiskovalca predstavljajo simbol hierarhije med nečem 
svetim in skritim ter običajnim vsakdanjikom. Športna prizorišča, predvsem stadione, lahko 
poistovetimo z romarskimi mesti. S tega vidika so stadioni mesta, ki izžarevajo veliko 
energijo, čustva in oboževanje (Gammon & Fear, 2005, str. 247).  
 
Obisk stadionov izven tekem čedalje bolj narašča. Stadioni beležijo vsako letno rast 
obiskovalcev. Na stadionu Millennium v Cardiffu je število obiskovalcev v letu 2005 
naraslo kar za 18 % glede na prejšnje leto (Gammon & Fear, 2005, str. 248).  
 
Obiskovanje športnih dvoran, športnih muzejev in pomembnih športnih prizorišč postaja 
vedno atraktivnejša veja športnega turizma. Novi trend v nostalgičnem športnem turizmu, ki 
se razvija v zadnjem času, pa je spoznavanje športnih junakov. Industrija križarjenj je 
postala vodilna v tej panogi in ponuja potrošnikom križarjenja z znanimi športniki ali 



 34  

športnimi moštvi. Tu lahko udeleženci teh križarjenj spoznajo svoje idole, spijejo z njimi 
kavo in pokramljajo o vsakdanjih zadevah (Hyounggon, 2005, str. 86). 
 
Svetovna dvorana slavnih igralcev golfa na Floridi v ZDA je naslednji primer nostalgije 
v športnem turizmu. Odkar je leta 1998 na Floridi odprta tematska dvorana slavnih, 
posvečena golfu, jo je obiskalo več kot milijon ljudi, ki so se sprehodili skozi igrišče z 18 
luknjami. Obiskovalci gredo na vodeni ogled, ki zajema fotografije in predmete pomembnih 
igralcev golfa. Nekaterih se lahko obiskovalci celo dotaknejo, jih primejo v roke, se z njimi 
fotografirajo ipd. Poleg tega jim je omogočen dostop do podatkov o vseh najpomembnejših 
igralcih golfa, o katerih lahko izvedo prav vse. Pred odhodom se lahko povzpnejo še na 190-
metrski stolp, s katerega je čudovit pogled na golfsko mesto, trgovinice in igrišče za golf, na 
katerem so se dogajali pomembni turnirji v zgodovini golfa in na katerem lahko kasneje tudi 
tekmujejo (Gibson, 2007, str. 157). 
 
Prav tako kot v drugih turističnih sektorjih tudi v nostalgičnem športnem turizmu prihaja do 
spodletelih poizkusov.  
 
Avstralska nogometna dvorana slavnih v Melbournu je bila slavnostno odprta avgusta 
2004, oktobra 2004 pa je beležila več milijonsko izgubo, obisk pa je bil daleč pod 
pričakovanji. Kljub temu, da ima Avstralija bogato dediščino nogometa in je ta šport zelo 
priljubljen, je dvorana slavnih doživela nepričakovan neuspeh (Frost, 2005, str. 295). 
 
Primer nogometne dvorane slavnih v Melbournu prikazuje, da uspeh atrakcij športne 
dediščine ni zagotovljen, ne glede na to, kako priljubljen je šport in koliko privržencev ima 
(Frost, 2005, str. 303).  
 
V magistrskem delu sem raziskovala vlogo nostalgije na primeru Jahorine, ki je bila ena 
izmed prizorišč ZOI 1984 v Sarajevu, zato bom omenjene OI in Jahorino podrobneje 
predstavila v naslednjih poglavjih. 
 
4 ZNAČILNOSTI ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGRER LETA 1984 V 

SARAJEVU 
 
Olimpijske igre so že nekaj časa najpomembnejša športna prireditev, in to, kar se je v 
začetku dvajsetega stoletja zdelo skoraj nemogoče, je postalo resničnost. S prihodom 
medijev in sponzorjev, pri katerih še posebej izstopa ameriško podjetje Coca Cola, so 
olimpijske igre moderne dobe dobile nove razsežnosti. Ko so se bile v Ameriki prvič 
olimpijske igre, to je bilo leta 1904, se je več območnih atletov pomerilo s športniki, ki so 
pripotovali preko Atlantskega oceana. Organizacija OI se je popravila po prvi svetovni 
vojni, ko so se za njih začeli zanimati mediji. Radio je prenašal in komentiral športna 
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tekmovanja, prav tako so si gledalci lahko ogledali posnetke določenih tekem v kinu. OI so 
dobile pomembno vlogo tudi v političnem življenju, saj dvoboji med Rusijo in ZDA v času 
hladne vojne med državama niso imeli le tekmovalnega, pač pa tudi ideološki pomen 
(Adair, 2004, str. 47).  
 
Pierre de Coubertin je v svoji definiciji olimpionizma prepredel štiri prvine, ki pričajo o 
tem, da v mislih ni imel le preprostega tekmovanja različnih narodov (Adair, 2004, str. 59): 
 
• Olimpizem je religija. Njeni udeleženci stremijo k svojim idealom in višjim ciljem. 
• Olimpijske igre predstavljajo elitno skupino tekmovalcev. 
• Olimpijske igre so športni festival, ki je vsake štiri leta, v poletnem času, med katerim 

se dogajajo premirja in nova zaupanja. 
• Olimpionizem časti t. i. filozofsko umetnost olimpijskih iger. 
 
Sarajevo je bilo kot kandidat za organizacijo zimskih olimpijskih iger prvič omenjeno leta 
1960 (Dukelberg, 2004, str. 383). Mednarodni olimpijski komite je leta 1978 izbral Sarajevo 
za organizacijo zimskih olimpijskih iger. Mestni svet je sprejel odločbo o ustanovitvi 
Olimpijskega komiteja. Ta je po končanih igrah prevzel vlogo organa, ki je skrbel za 
objekte, ki so bili zgrajeni za ta namen. Po zaključku iger so vsi objekti prešli v upravljanje 
Olimpijskega komiteja. Mnogi objekti, zgrajeni za potrebe olimpijskih iger, so bili v času 
vojne v BiH porušeni ali uničeni, vendar pa v zadnjem času večino le-teh pospešeno 
obnavljajo (Kantonalno javno poduzeče ZOI84, 2009). 
 
Sarajevske olimpijske igre so bile posebne iz več razlogov. Bile so prve in zadnje zimske 
olimpijske igre v socialistični državi, na njih so sodelovali športniki iz 49 držav, kar je 
največ dotlej, največ pa je bilo tudi atletov. Na njih je sodelovalo tudi 10.450 prostovoljcev 
(International olympic committee , 2009).  
 
Zahvaljujoč organizaciji zimskih olimpijskih iger leta 1984 je cel svet slišal za Sarajevo, 
mesto pa je za nekaj dni postalo središče medijske pozornosti. Ob zaključku olimpijskih iger 
je tedanji predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Juan Antonio Samaranch izjavil, 
da je Sarajevo najboljši organizator olimpijskih iger v zgodovini (Kantonalno javno 
poduzeče ZOI84, 2009). Olimpijske igre predstavljajo nova razmerja in ideologije, poleg 
tega pa so del zgodovine mesta, zaradi česar v mesto privabljajo množice še dolgo po 
zaprtju iger (Glynn, 2008, str. 1137). 
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4.1 Prizorišča sarajevskih olimpijskih iger  
 
Prizorišča, kjer so potekale zimske olimpijske igre leta 1984, so bile razporejena v več 
kilometrskem krogu okrog Sarajeva, dvoranski športi pa so bili izvedeni v zgodovinskem 
mestnem jedru (Kantonalno javno poduzeče ZOI84, 2009). Prizorišč je bilo več, in sicer:  
 
Mestna prizorišča: 
 
• Stadion Koševo – otvoritev olimpijskih iger; 
• Ledena dvorana Zetra – umetnostno drsanje, hokej na ledu, zaključna slovesnost; 
• Ledeni obroč Zetra – hitrostno drsanje; 
• Skenderija – hokej na ledu. 
 
Gorska prizorišča: 
• Gora Bjelašnica – moško alpsko smučanje; 
• Gora Jahorina – žensko alpsko smučanje; 
• Igman, Veliko polje – tek na smučeh, biatlon, nordijska kombinacija, nordijski skoki; 
• Igman, Malo polje – bob, sankanje. 
 
Ostale zmogljivosti: 
 
• Olimpijsko mesto – Mojmilo; 
• Tiskovno središče – Dobrinja; 
• hoteli: Igman (Igman), Famos (Bjelašnica), Smuk (Bjelašniva), Bistrica (Jahorina). 
 
4.2 Ekonomski in neekonomski učinki ZOI 1984 
 
Za potrebe olimpijskih iger v Sarajevu so večino potrebne športne infrastrukture zgradili na 
novo. Dela so se začela leta 1979. Uredili so dva smučarska centra Jahorino in Bjelašnico, 
postavili skakalnice in uredili tekaški ter biatlonski center na Igmanu. Uredili so dve dvorani 
za drsanje in zunanjo progo za hitrostno drsanje (Interno gradivo Olimpijskega komiteja 
Bosne in Hercegovine, 2009). Sarajevo je dobilo številne nove dvorane in olimpijsko vas, ki 
so jo kasneje naselili prebivalci, v njej pa je bilo prostora za 2.200 ljudi. Poleg tega so 
zgradili tudi bob in sankaško progo, ki je imela cilj v Sarajevu. Leta 1983 so zgradili tudi 
prostore za medije, kjer je bilo prostora za kar 8.500 oseb. Obnovili so stadion Koševo, na 
katerem je prostora za 55 tisoč ljudi ,in pa areno Zetra, ki je služila tekmam hokeja na ledu 
(Dukelberg, 2004, str. 385). 
 
Urediti je bilo treba tudi ostalo infrastrukturo, obnovili so vodovod, električno napeljavo in 
kanalizacijo, na novo pa so zgradili tudi kilometre novih cest, obnovili železniško postajo 
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ter letališče in 15 novih hotelov, s čimer so občutno povečali turistične zmogljivosti 
(Dukelberg, 2004, str. 385).  
 
Z vso na novo zgrajeno infrastrukturo se je dvignil tudi standard prebivalcev, saj vseh 
novitet ne bi zgradili, če olimpijskih iger ne bi bilo. Z vso infrastrukturo, ki so jo zgradili, so 
Sarajevo spremenili v zimsko-športno središče. Obiskovalci so napolnili vse hotele v radiju 
100 kilometrov okoli Sarajeva, 25 tisoč pa so jih bili primorani nastaniti zasebnih sobah 
(Duklelberg, 2004, str. 386). 
 
ZOI 1984 so bile prve zimske olimpijske igre, ki so se končale z dobičkom v višini 10 
milijonov dolarjev. Olimpijske igre v Sarajevu so imele tudi velik skok pri odkupu 
televizijskih pravic glede na prejšnje olimpijske igre v Lake Placidu, kjer so za prenose 
dobili 20 milijonov dolarjev. Za prenos olimpijskih iger v Sarajevu so medijskim hišam 
odšteli dobrih 100 milijonov dolarjev (International olympic committee, 2009). Profit je bil 
dosežen predvsem zaradi dobrega trženja in dobre organizacije ter velikega števila 
prostovoljcev. Največ denarja so dobili od televizijskih pravic, saj je zgolj ameriška mreža 
ABC television odštela takrat neverjetnih 91,5 milijona dolarjev za odkup televizijskih 
pravic za ameriški trg. Olimpijado je prek televizijskih zaslonov spremljalo približno 2 
milijardi ljudi. Dobro organizacijo potrjuje tudi zmanjšanje porabljenih sredstev za 
izgradnjo potrebne infrastrukture od načrtovanih, in sicer s 160 milijonov na 135 milijonov 
dolarjev, kar od sedaj ni bilo pravilo olimpijskih iger, saj so samo v Lake Placidu štiri leta 
poprej od načrtovanih 100 milijonov porabili 185 milijonov dolarjev. Dobro je bilo 
pripravljeno tudi promoviranje olimpijskih iger, saj so posterje, ki so oglaševali ZOI 1984, 
predstavili v 1.000 mestih na šestih celinah (Dukelberg, 2004, str. 386). 
 
Vsi učinki pa niso bili pozitivni. Televizijska hiša ABC je dosegla slabo gledanost zaradi 
časovne razlike, zaradi česar so bili prispevki za naslednje olimpijske igre nižji. Po 
olimpijskih igrah so ostali v dolgovih hoteli in tista olimpijska središča, ki jih ljudje poprej 
niso poznali (Dukelberg, 2004, str. 386). 
 
Vendar pa so kljub temu sarajevske olimpijske igre dosegle, kar je bilo načrtovano. Bile so 
kulturno in ekonomsko uspešne, navdušile so mlade ljudi za zimski šport, veliko je bilo 
zgrajenih objektov, ki so jih kasneje spremenili v trgovine, banke, pošte in nastanitvene 
objekte. Olimpijske igre so povečale kakovost življenja v mestu, prebivalcem pa prinesle 
nova delovna mesta (Dukelberg, 2004, str. 386). 
 
4.3 Značilnosti olimpijskih iger v Sarajevu, ki so pomembno vplivale na slovensko 

javnost  
 



 38  

Nikoli v zgodovini olimpijskih iger se še ni zgodilo, da gostujoča država ne bi osvojila 
nobene medalje. Ko je bila organizacija podeljena Sarajevu, so predvidevali, da bo ta 
tradicija pretrgana. Jugoslavija do leta 1984 ni osvojila nobene zimske medalje in tudi ni 
imela resnih možnosti zanjo. Ne glede na to, pa je 21-letni Jure Franko v svoji prvi 
veleslalomski vožnji dosegel četrti rezultat, v drugi pa je dosegel najboljši rezultat in tako 
osvojil srebrno medaljo, prvo jugoslovansko zimsko olimpijsko medaljo (International 
olympic committee, 2009). 
 
Slovenski športniki so v Sarajevu dosegli največje športne dosežke v zgodovini zimskih 
olimpijskih iger do tedaj. Jure Franko je osvojil prvo zimsko olimpijsko medaljo za takratno 
državo Jugoslavija. Osvojil je srebro v veleslalomu in postal nacionalni junak (International 
olympic committee, 2009).  
 
Za nas je pomembno tudi to, da je maskoto olimpijskih iger 1984 oblikoval Slovenec. 
Bralce jugoslovanskih časnikov so pozvali, naj izberejo maskoto sarajevskih olimpijskih 
iger izmed šestih finalistov. Zmagovalec je bil Vučko, mali volkec, ki ga je oblikoval 
slovenski oblikovalec in ilustrator Jože Trobec (Interno gradivo Olimpijskega komiteja 
Bosne in Hercegovine, 2009).  
 

Slika 1: Vučko – maskota zimskih olimpijskih iger v Sarajevu 
 

 
 

Vir:, International olympic committee 2009. 
 
Vučko, močan in pogumen volk, je pomagal spremeniti tradicionalno mnenje o nevarnih in 
krvoločnih volkovih, ki živijo na tem področju. Simbolizira človeško naravo, ki stremi k 
prijateljevanju z živalmi in naredi iz volka prijaznega Vučka (International olympic 
committee, 2009).  
 
 



 39  

5 ANALIZA TURIZMA JAHORINE 
 
Jahorina je planina dinarskega sistema, ki sega do nad morske višine 1.916 metrov. Poleti je 
priljubljena med izletniki, saj jo prekriva zelena trava, pozimi pa jo prekrije tudi do tri metre 
snega in je priljubljeno smučišče v tem delu balkanskega polotoka. Zaradi svoje nadmorske 
višine je zelo primerna tudi za priprave športnikov (Kovač, 2006, str. 4–6). 
 
Nahaja se v Bosni in Hercegovini, ob tem pa je del Republike Srbske in spada pod občino 
Pale, ki je 15 kilometrov oddaljena od olimpijskega centra Jahorina. Ima ugodne klimatske 
razmerje, saj jo sneg pokriva kar od meseca novembra pa vse do sredine aprila ali celo maja. 
Velik del olimpijske planine je proglašen za nacionalni park (Turistična organizacija 
Vzhodno Sarajevo, 2009). 
 
5.1 Analiza primarne in sekundarne turistične ponudbe Jahorine 
 
Večino infrastrukture so na Jahorini zgradili za potrebe olimpijskih iger leta 1984. Slabo 
vzdrževanje in večletna vojna so na vsej obstoječi infrastrukturi pustile pečat.  
 
5.1.1 Primarna turistična ponudba 
 
Narava je Jahorino bogato obdarovala s svojimi lepotami. S svojo tišino, neskončnimi 
razgledi, izviri in potoki, raznovrstno floro ter favno. Nahaja se na stičišču dveh klim 
(mediteranske in celinske), kar ji daje posebno specifičnost in ugodne vremenske razmere. 
Zahvaljujoč geološki sestavi, ki ne prepušča vode, ima Jahorina veliko potokov ter izvirov 
čiste gorske vode: Paljanska Miljacka, Mokranjska Miljacka, Bistrica, Prača in Željeznica 
prepletajo Jahorino s svojimi izviri, slapovi ter brzicami (Turistična organizacija Vzhodno 
Sarajevo, 2009). 
 
Gozdovi pokrivajo velik del Jahorine, proti vrhu pa gozd preide v travnike in pašnike. 
Planina je bogata tudi z jagodičjem in zdravilnimi rastlinami ter mnogimi vrstami gob. Med 
živalmi, ki bivajo v teh gozdovih, je najpogostejša divjad, divja svinja, volkovi, lisice, 
jazbec, kuna, najatraktivnejši pa medved. Na planini so prisotne tudi mnoge ptice, med 
njimi tudi orli in jastrebi, ki so stalni prebivalci gora. Poleg tega je Jahorina prepoznavna 
tudi po zdravilnih rastlinah, kot so brin, meta in bazilika (Turistična organizacija Vzhodno 
Sarajevo, 2009). 
 
V bližini se nahajajo tudi jame Orlovača, Ledenjača in Novakova jama, ki predstavljajo 
velik izziv ne le za speleologe, temveč tudi za turiste.  
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Antropogeno primarno turistično ponudbo Jahorine predstavljajo predvsem spomeniki 
pravoslavne vere, ki jo predstavljajo samostani in cerkve. V bližini jih je več deset, ki segajo 
v preteklost, vse do petnajstega stoletja. Zgodovinsko dediščino predstavlja mesto ob izviru 
reke Paljanska Miljacka. Ostanki segajo v srednji vek, cerkve in samostani pa so nudile 
domovanje tako lokalnim plemenom kot tudi Rimljanom. V središču mesta Pale, ki je 
izhodišče za pot na Jahorino, najdemo še hišo Cekoviča, ki je bila zelo znana trgovska 
družina v začetku dvajsetega stoletja. Hiša je obnovljena in gosti razne likovne ter druge 
razstave (Turistična organizacija Vzhodno Sarajevo, 2009). 
 
Večji problem primarne infrastrukture na Jahorini predstavlja slaba skrb za okolje in 
nenadzorovano izkoriščanje naravnega bogastva ter nelegalna gradnja v območju 
zaščitenega nacionalnega parka. 
 
5.1.2  Sekundarna turistična ponudba 
 
Na Jahorino z dveh strani pripelje široka cesta. Od glavnega mesta Sarajeva je oddaljena 
dvajset minut vožnje z avtomobilom. Na planini je urejena tudi kanalizacija, vodovod in 
električna razsvetljava. V bližini je tudi mednarodno letališče Sarajevo, v načrtu pa je tudi 
izgradnja obvoznice, ki bo turiste popeljala neposredno z letališča na Jahorino. 
 
Turistično infrastrukturo na Jahorini predstavlja skupaj okoli 4 tisoč ležišč, od tega 1.022 v 
hotelih. Velik odstotek ležišč je tudi v tako imenovanih vikend hišah, in sicer je tam kar 2 
tisoč ležišč. Poleg naštetega je na Jahorini še nekaj apartmajev (Kovač, 2006, str. 8). Hoteli 
so večinoma v zasebni lasti, težavo pa predstavljajo predvsem hoteli, ki so v družbeni lasti, 
ali pa lastništvo še ni rešeno, saj so le-ti zastareli ali pa sploh ne obratujejo. 
 

Žičnice na Jahorini so zastarele in počasne. Jahorina ima skupno 25 kilometrov smučarskih 
prog, ki jih povezuje 6 žičnic. Te lahko vsako uro prepeljejo do 7.200 smučarjev. Poleg tega 
se na Jahorini nahaja tudi nordijski center, ki premore 17 kilometrov urejenih tekaških prog, 
na njih pa organizirajo tekme v smučarskem teku in biatlonu (Kovač, 2006, str. 7–8). 
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Slika 2: Žičnice in smučarske proge na Jahorini 
 

 
Vir: Vip Jahorina, 2009. 

 
V zimski sezoni 2009/2010 so na Jahorini postavili dve novi 6-sedežnici, s čimer so 
povečali kapaciteto smučišča in ugodili smučarjem. 
 
5.1.3  Opredelitev turističnih produktov  
 
Prva asociacija na Jahorino je sneg in smučanje. Prvič so tukaj uporabili smuči davnega leta 
1923. Na tej planini so prve smučarske korake naredili številni olimpijci v alpskih in 
nordijskih disciplinah,ki so glas o lepoti planine ponesli širom sveta.  
 
Smučarske proge se nahajajo na nadmorski višini od 1.529 pa vse do 1.916 metrov. V 
bližini, na nadmorski višini 1.500 metrov, pa se nahaja nordijsko središče Dvorišta, kjer 
prireditelji organizirajo različna tekmovanja, kot sta Balkansko prvenstvo v biatlonu in 
Svetovno vojaško prvenstvo, ki bo organizirano leta 2011 (Interno gradivo turistične 
organizacije Vzhodno Sarajevo, 2009). Poleg zimskih športov pa obiskovalci lahko 
posežejo tudi po drugih dejavnostih, kot so plezanje in pohodništvo, za katere skrbijo 
območna planinska društva. Velike možnosti nudi tudi kolesarstvo, vendar pa kolesarske 
proge še niso urejene. Jahorina ima zelo primerno nadmorsko višino in klimatske razmere 
za priprave športnikov. Hotel Bistrica ima v svoji domeni tudi nogometno in košarkaško 
igrišče ter bazen, kar v poletnih mesecih nudi odlično mesto za priprave ter organizacijo 
tekmovanj. Bogato tradicijo v tem delu ima tudi lov in ribolov, ki skupaj z bogato naravo 
ponuja nepozabne možnosti za ljubitelje (Turistična organizacija Vzhodno Sarajevo, 2009). 
 

http://www.jahorina.org/logos/mapa-jahorina.jpg
http://www.jahorina.org/logos/mapa-jahorina.jpg
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Potrebno je omeniti še bogato nacionalno kuhinjo, ki temelji na domačih in avtentičnih 
sestavinah. Jahorina predvsem v poletnih mesecih gosti kulturne prireditve, katerih se 
udeležujejo tako domači kot tudi tuji obiskovalci. Te prireditve so: Festival Svetega Save, 
likovne kolonije, lutkovni festival in drugi (Turistična organizacija Vzhodno Sarajevo, 
2009). 
 
5.2  Analiza turističnega povpraševanja Jahorine 
 
5.2.1  Prihodi in nočitve gostov  
 
Na Jahorini se število prihodov turistov nenehno povečuje, predvsem pa iz leta v leto 
narašča število tujih gostov, ki prihajajo predvsem z republik nekdanje Jugoslavije, ki so v 
letu 2007 presegli število domačih turistov, vsako leto pa se povečuje tudi število slovenskih 
gostov (Turistična organizacija Vzhodno Sarajevo, 2009, Republički zavod za statistiku 
Republike Srpske, 2009). 
 

Tabela 3: Prihodi in nočitve domačih ter tujih gostov na Jahorini, od 2003 - 2008 
 

 Število prihodov turistov Število nočitev 
 Skupaj Domači Tuji Skupaj Domači Tuji 

2003 17.749 10.847  6.902 68.267 29.905 38.362 
2004 17.867 10.329  7.538 67.850 30.549 37.301 
2005 18.744  9.883  8.861 65.234 30.799 34.435 
2006 28.511 14.743 13.768 89.772 38.040 51.732 
2007 31.328 14.729 16.599 99.711 42.648 57.063 
2008 34.923 17.471 17.452  107.019 45.360 61.659 

 
Vir: Republički zavod za statistiku Republike Srbske, 2009. 

 
Kot je razvidno iz tabele 3, narašča tudi število nočitev. Število nočitev je malce upadlo v 
letu 2005, kar pripisujejo takratnim slabim vremenskim razmeram (Interno gradivo 
turistične organizacije Vzhodno Sarajevo, 2009). K skupnemu številu nočitev največ 
prispevajo tuji turisti, kar nakazuje, da je veliko domačih gostov dnevnih. Razlika med 
domačimi in tujimi gosti je tudi v dolžini bivanja. V povprečju je domači gost v letu 2007 
na Jahorini bival le 1,36 dneva, medtem, ko je tuji gost povprečno na Jahorini preživel 3,43 
dneva. Podobno je tudi v letu 2008, ko je domači gost v povprečju na Jahorini bival 2,59, 
tuji pa 3,53 dneva. Iz navedenega je razvidno, da se doba bivanja na Jahorini podaljšuje pri 
domačih in tujih gostih, kar je verjetno posledica tudi novih nastanitvenih zmogljivosti.  
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5.2.2  Prihodki od turizma in število zaposlenih 
 
Prav tako kot prihodi in število nočitev se povečuje tudi promet v sektorju hrane in pijače 
ter namestitve. Skozi leta se povečuje tudi število poslovnih enot in število zaposlenih, ki pa 
je verjetno še precej večje, saj je v BiH večje število ljudi še vedno zaposlenih na črno. 
 

Tabela 4: Prihodki od turizma in število zaposlenih v turističnem sektorju na Jahorini, od 
2003 do 2007 

 
 Promet 

skupaj v 
evrih 

F/B 
Alkoholne in 
brezalkoholn

e pijače 
Namestitev Ostalo 

Št. 
poslovnih 

enot 

Št. 
zaposlenih 

2003 1.972.997 804.132 338.466 714.422 115.977 9 211 
2004 2.070.670 787.576 343.189 829.993 109.912 10 211 
2005 2.279.577 876.554 329.887 919.248 153.888 11 203 
2006 3.370.497  1.261.106 492.505  1.463.285 153.601 17 317 
2007 4.126.501  1.650.223 556.365  1.652.055 267.858 21 312 
2008 5.685.810  2.303.142 969.323  2.135.512 277.832 27 447 

 

Vir: Republički zavod za statistiku Republike Srbske, 2009. 
 
5.3 Razvojne možnosti Jahorine v prihodnosti  
 
Prihodnost Jahorine je načrtovana v Masterplanu, strokovno zasnovanemu načrtu, ki 
načrtuje nastanitvene zmogljivosti, smučarske proge in žičnice ter ostalo potrebno 
infrastrukturo. 
 
Najpomembnejše točke Masterplana Jahorine (Kovač, 2006, str. 30–38): 
 
• umetno zasneževanje; 
• kapaciteta žičnic 12.000 smučarjev na uro; 
• 9.400 ležišč, od tega 25 % v kategoriji štirih ali petih zvezdic; 
• zvišanje stopnje zasedenosti in povprečne dobe bivanja; 
• izgradnja infrastrukture za dodatne dejavnosti; 
• izgradnja parkirnih hiš. 
 
Jahorina ima velik potencial za razvoj turizma, vprašanje pa je, če ga bo izkoristila. 
Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti razvoja turizma na Jahorini so opredeljene v 
tabeli 5.  
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Ima dober geografski položaj ter izjemne naravne danosti za razvoj turizma, ki nudi velike 
možnosti za šport in rekreacijo, katere vrste turizem je v svetovnem merilu v porastu. Poleg 
tega obiskovalce razveseljuje tudi bogata gastronomska ponudba in prijaznost ter dostopnost 
domačinov. V prihodnje bo zelo pomembno čim prejšnje vključevanje v evropske 
integracije in povezovanje z drugimi dejavnostmi, ki imajo na tem območju veliko tradicijo. 
V prihodnosti bo za razvoj letnega turizma zelo pomemben tudi razvoj kmetijstva, predvsem 
ekoloških turističnih kmetij, hkrati pa bo treba poskrbeti tudi za ohranjanje narave in 
kulturne dediščine.  
 
Nujno za razvoj turizma bo sodelovanje med družbenim in zasebnim sektorjem. Politične 
oblasti se bodo morale vključiti v obnovo infrastrukture in pripraviti načrt ekološke sanacije 
ter poskrbeti za varovanje okolja, predvsem v zaščitenem delu nacionalnega parka. Hkrati je 
treba ponuditi boljše pogoje za razvoj podjetništva in tuje vlagatelje.  
 
Za Jahorino pa je najpomembnejši razvoj letnega turizma. Naravni pogoji so prav tako dani. 
Treba je razviti alternativne oblike turizma, ki bo privabljal turiste izven sezone. V veliko 
pomoč je lahko tudi spletni portal, s katerim bi povezali vse ponudnike storitev in turističnih 
produktov v regiji. Na takšen način bi lahko potencialni turisti dobili vse informacije glede 
nastanitve in dejavnosti, ki jih pričakujejo v destinaciji. 
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Tabela 5: Analiza SWOT turizma Jahorine 
 

PREDNOSTI SLABOSTI 
- Ugodna geografska pozicija. 
- Naravne danosti. 
- Večinska naklonjenost prebivalstva nadaljnjemu 

razvoju turizma. 
- Rast povpraševanja po aktivnem oddihu. 
- Velike možnosti za rekreacijo. 
- Gostoljubnost, prijaznost. 
- Bogata gastronomija. 
- Bližina velikega mesta - Sarajeva. 
- Zaradi ohranjenih tradicionalnih kmetijskih in 

obrtnih proizvodov ter v povezavi z razvojem 
turizma (spominki, gastronomija, blagovne 
znamke ...) je dovolj potencialov za ohranjanje 
poseljenosti podeželja. 

- Nekaj športno-rekreacijske infrastrukture 
(kolesarske, konjeniške, izletniške, planinske 
poti ...) je že vzpostavljene, obstajajo projekti in 
volja za nadaljevanje razvoja.  

 

- Slabe prometne povezave s sosednjimi državami 
in znotraj države. 

- Slab javni prevoz. 
- Nezadostna prometna in turistična signalizacija, 

slaba označenost kulturnih in naravnih 
spomenikov. 

- Zastarela infrastruktura. 
- Pomanjkanje znanja o turizmu. 
- Odsotnost močnejših in tujih vlagateljev. 
- Nerazrešena vprašanja lastništva in s tem 

propadanje objektov. 
- Negativni imidž zaradi vojne, strah, sovraštvo. 
- Neizkoriščene zmogljivosti v poletnih, 

spomladanskih in jesenskih mesecih. 
- Visoke cene zemljišč posredno vplivajo na 

njihovo prodajo za poselitev, kar zahteva tudi 
večjo komunalno opremljenost, ki je vsaj v 
nekaterih delih regije šibka. Posledično je to 
povezano z razvojem razpršene gradnje, ki še 
povečuje stroške komunalne opremljenosti. 

- Gostinska, infrastrukturna in druga turistična 
ponudba je nepovezana, zato prihaja ponekod do 
preobremenitev, drugod pa ponudbe praktično ni. 
Javna turistična infrastruktura, ki bi lahko 
povezala ponudbo regije, še ni dokončana.  

- Infrastruktura je po teritoriju zelo različno 
urejena, kar otežuje razvoj nekaterih dejavnosti. 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
- Vključevanje v EU, NATO in druge 

organizacije. 
- Povezovanje turizma z drugimi dejavnostmi, 

predvsem s kmetijstvom. 
- Rast deleža aktivnih počitnic v svetovnem 

turizmu. 
- Razvoj alternativnih oblik turizma, predvsem v 

sožitju z naravo in lokalnim prebivalstvom. 
- Razvoj letnega turizma. 
- Ekološka sanacija. 
- Sodelovanje in skupni turistični produkti. 
- Varovanje kulturne dediščine lahko območju 

prinese dodatno vrednost in ga naredi tržno bolj 
zanimivega. 

- Na območju se lahko vzpostavi ali določi 
institucijo, ki bi skrbela za trženje turistične 
ponudbe na podeželju. Majhni ponudniki, ki 
imajo npr. 4 ležišča, običajno nimajo dovolj 
sredstev ali znanja, da bi se spustili v tovrstne 
akcije. 

- Že vzpostavljene tematske poti je treba 
nadgrajevati, primerno označiti in promovirati. 

- Vzpostavi se lahko spletni portal, kjer bo na 
enem mestu zbrana vsa turistična ponudba 
teritorija, od posameznih dogodkov do 
ponudnikov.  

- Velika konkurenčnost v turizmu. 
- Nerazumevajoča lokalna in državna politika. 
- Nenadzorovan razvoj turističnih dejavnosti v 

naravi. 
- Z razvojem podeželskega podjetništva in 

povezovanja je treba zaustaviti procese opuščanja 
nekaterih še ohranjenih obrti, pridelkov in 
produktov. Preko razvoja dohodkovnih 
priložnosti na podeželju pa je treba zgraditi trend 
zaustavitve padanja števila prebivalstva. 

 
 

 
Vir: S. Kovač, Strateško planiranje razvoja turizma Jahorine sa okolinom, 2006. 
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6  EMPIRIČNA RAZISKAVA O VPLIVU NOSTALGIJE V 
ŠPORTNEM TURIZMU NA SLOVENSKEGA POTROŠNIKA 

 
Kot sem že omenila v uvodu, je namen magistrskega dela preučiti, ali je pomemben 
dejavnik obiska slovenskih turistov na Jahorini dejstvo, da so bile leta 1984 v Sarajevu 
organizirane zimske olimpijske igre, Jahorina pa je bila ena izmed prizorišč tekem. 
Problematiko bom preučevala z vidika povezave med nostalgičnimi čustvi, kot glavnim 
motivatorjem za obisk Jahorine, ter demografskimi in socialnimi značilnostmi ter osebnimi 
stališči. 
 
Pri empirični raziskavi moramo najprej opredeliti konceptualni model in problem, ki ga 
preučujemo ter si zadati cilje, na osnovi katerih izberemo najprimernejšo vrsto raziskave, 
opredelimo metodologijo in vzorec ter pripravimo ustrezen vprašalnik, zato navedeno 
predstavljam v nadaljevanju. 
 
6.1  Konceptualni model empirične raziskave  
 
Iz raziskav, ki so bile že opravljene na temo nostalgije v športnem turizmu in so podrobneje 
predstavljene v teoretičnem delu magistrskega dela, je razvidno, da nostalgija lahko 
pomembno vpliva na motiv za turistični obisk. Prav tako je nostalgija pomemben motivator 
v športnem turizmu, ki postaja vedno pomembnejši sestavni del turizma. 
 
Raziskava na ameriškem trgu je pokazala, da obstajajo močne povezave med nostalgijo in 
obiskom športnih prireditev ter prizorišč, razlike med spoloma in pomen vzgoje ter 
dogodkov iz otroštva pri pojavu nostalgičnih čustev. Rezultati te raziskave so pokazali 
zanimiv vpogled v motivacijske vzorce turistov nostalgičnega športnega turizma. Kljub 
temu, da nostalgija ni bila primarni motivator za potovanje, so rezultati pokazali močno 
prisotnost nostalgičnih čustev ob turističnem potovanju (Wilson, 2004, str. 45–61). 
 
Na podlagi predhodnih raziskav in preučene literature sem oblikovala model empirične 
raziskave, v kateri sem preverila vlogo nostalgičnih čustev pri slovenskih potrošnikih glede 
odločanja za obisk Jahorine, njihov izvor, povezavo z osebnimi stališči, dogodki iz mladosti 
ter njihovo korelacijo z demografskimi značilnostmi. 
 
6.2  Opredelitev problema, namena in ciljev raziskave  
 
Turizem je močno razvejana gospodarska dejavnost. Poznamo več vrst turizma in s tem tudi 
veliko različnih motivov za potovanja ter obisk določene destinacije. Poznavanje 
potrošnikov in njihovega vedenja ni preprosto. Iz tega razloga raziskovalci že nekaj časa 
namenjajo veliko pozornost raziskovanju potrošnikov in njihovega nakupnega vedenja.  
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Kako vpliva pojav nostalgičnih čustev na potrošnika, ali so pri tem pomembne demografske 
značilnosti, dogodki iz preteklosti, socializacija in osebna stališča? Ali imata pomembno 
vlogo pri pojavu nostalgičnih čustev tudi vloga družine in obdobje odraščanja ter kako 
pomemben je pozitiven odnos do preteklosti, so vprašanja, na katera bom poskušala 
odgovoriti v svojem raziskovalnem delu.  
 
Glavni cilji raziskave so: 
 
• Ugotoviti, ali je nostalgija za ZOI 1984 v Sarajevu pomemben dejavnik pri odločitvi 

Slovencev za obisk Jahorine. 
• Ugotoviti, ali starost porabnikov v Sloveniji vpliva na pojav nostalgičnih čustev za 

zimskimi olimpijskimi igrami 1984 v Sarajevu.  
• Ugotoviti, ali spremljanje ZOI 1984 v medijih pri Slovencih vpliva na pojav 

nostalgičnih čustev. 
• Ugotoviti, ali je pri pojavu nostalgičnih čustev za ZOI 1984 pri slovenskih potrošnikih 

pomembna vloga spola. 
• Ugotoviti, ali je nostalgija za ZOI 1984 močnejša pri slovenskih potrošnikih, ki imajo 

pozitiven odnos do preteklosti in Jugoslavije. 
• Preveriti, ali je pri pojavu nostalgičnih čustev za ZOI 1984 pri Slovencih pomembna 

vloga družine. 
 
Pri raziskavi sem izhaja iz več predpostavk, ki sem jih opredelila po pregledu literature in 
preučitvi raziskav s tega področja.  
 
6.3  Oblikovanje hipotez  
 
V času, v katerem živimo, se pogosto oziramo v preteklost. Nostalgija gradi, oblikuje in 
vzdržuje identiteto posameznika. Iz naštetih razlogov pa posamezniki pogosto občutijo 
potrebo po podoživetju in vrnitvi v preteklost. Kljub temu, da ni nujno, pa te vrnitve v 
preteklost in rekonstrukcije dogodkov pogosto vključujejo potovanja v destinacije, ki 
vzbudijo določene spomine (Wilson, 2004, str. 24). 
 
O pomenu sarajevskih olimpijskih iger za takratne prebivalce pričajo tudi besede 
pomembnega filozofa, sociologa in književnika Miljenka Jergoviča (2000): »Če ne bi bilo 
olimpijskih iger, nikdar ne bi postali pomembni, prvič in zadnjič smo bili pomembni v času 
olimpijskih iger. V trenutku naše sreče, tiste, ki se je uresničila le zato, ker smo takšni kot 
smo, v trenutku, ko je te februarske noči začelo snežiti, je Sarajevo postalo večje in 
pomembnejše od Jugoslavije.«  
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Pri oblikovanju hipotez sem se opirala na delo Amande Lee Wilson (2004), v katerem ta 
raziskuje povezavo med obnašanjem potrošnikov in vlogo socializacije ter nostalgijo v 
športnem turizmu. Raziskavo je opravila na podlagi obiskovalcev tradicionalne športne 
prireditve v ZDA. S pomočjo njenih ugotovitev in ostalih preučenih raziskav na to temo, ki 
sem jih primerjala s svojo raziskavo, sem oblikovala hipoteze magistrskega dela. Glede na 
zapisano sem oblikovala prvo, temeljno in najpomembnejšo hipotezo. 
 
H1: Nostalgija za ZOI 1984 in Jahorino ima pomembno vlogo pri motivaciji slovenskih 
turistov za obisk Jahorine. 
 
V hipotezi sem predvidela, da so starejši anketiranci bolj nostalgični po ZOI 1984, kar 
izhaja tudi iz tega, da so bile olimpijske igre v Sarajevu leta 1984, kar je že kar nekaj let, 
nekateri mlajši pa se jih ne spominjajo, kar dokazujejo tudi rezultati izvedene raziskave.  
 
Glede na to, da so starejši prebivalci naše države živeli v Jugoslaviji in doživljali olimpijske 
igre kot del svojega življenja in kasneje kot del svoje preteklosti sem oblikovala drugo 
hipotezo. 
 
H2: Nostalgija za ZOI 1984 in Jahorino je močneje izražena pri starejših slovenskih 
potrošnikih kot pri mlajših. 
 
Pri pojavu nostalgičnih čustev imajo pomembno vlogo tudi mediji, ki lahko s svojimi 
prijemi v posamezniku vzbudijo nostalgična čustva. Pomembni so tudi v športnem turizmu. 
V raziskavi sem v hipotezi 3 predvidevala, da tisti anketiranci, ki so spremljali ZOI v 
medijih, pogosteje gojijo nostalgična čustva do Jahorine in jo zato obiskujejo ali jo želijo 
obiskati.  
 
H3: Nostalgija za ZOI 1984 in Jahorino je močneje izražena pri potrošnikih, ki so 
spremljali olimpijske igre v Sarajevu s pomočjo medijev. 
 
Nekatere razlike med spoloma, ki moške in ženske povezujejo s športom, se razvijejo 
predvsem v dobi odraščanja. Ženske v zgodovini niso imele toliko priložnosti aktivno, kot 
tudi pasivno sodelovati v športnih dejavnostih (Wilson, 2004, str. 14). Rezultati raziskave, 
ki jo je opravila Wilsonova (2004, str. 45–61), prav tako nakazujejo, da moški pogosteje 
bolj nostalgično zrejo na pretekle športne dogodke in tudi na osebna doživetja v zvezi s 
preteklimi osebnimi športnimi izkušnjami. Iz raziskave, ki jo v svojem delu navajata 
Dupona in Topič (2003, str. 125), je tudi razvidno, da se prebivalke evropskih držav in s tem 
tudi Slovenije manj aktivno ukvarjajo s športom kot prebivalci moškega spola, kar 
posledično pomeni tudi manjše zanimanje za šport ter športne dogodke.  
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Razlike med moškimi in ženskami ter njihovem odnosu do športa se kažejo tudi že v 
razvoju in vzgoji otrok. Moškim se pripisuje moč in tekmovalnost, ki jo pridobijo predvsem 
iz očetove strani, deklicam pa nežnost ter čutnost. Prav tako dečki pogosteje spremljajo 
športne dogodke in se udeležujejo aktivnosti skupaj z očetom, saj to spada v mnoge kulturne 
ter družinske tradicije (Rojšek, 2003, str. 136–142). Vendar pa se tudi število žensk, ki 
spremljajo športne dogodke in tekmovanja, povečuje, nekatere tudi že spremljajo šport kot 
del družinske tradicije (Horne, 2006, str. 153). Na podlagi navedenih trditev sem postavila 
četrto hipotezo raziskave. 
 
H4: Nostalgija za ZOI 1984 in Jahorino je močnejša pri Slovencih, ki so moškega spola. 
 
Preteklosti se nekateri spominjamo pozitivno, drugi pa negativno. Pozitiven odnos do 
preteklosti je zelo pomemben pri pojavu nostalgičnih čustev. Velik pomen nostalgiji za 
preteklimi dogodki pripisuje v svojem delu tudi Mitja Velikonja (2009, str. 536), v katerem 
raziskuje, zakaj smo na Balkanu tako zelo nostalgični za preteklostjo in socializmom. Po 
njegovih besedah se je nostalgija za socializmom v državah nekdanje Jugoslavije pojavila že 
v ranih letih, med 1989 in 1991, ter je šokirala marsikoga. Glede na to, da so bile olimpijske 
igre v tistem času vrhunec, ki ga je dosegla socialistična država in so bili nanj takrat ponosni 
skorajda vsi prebivalci, sem oblikovala naslednji hipotezi. 
 
H5: Nostalgija za ZOI 1984 in Jahorino je močnejša pri potrošnikih, ki imajo pozitiven 
odnos do preteklosti ter Jugoslavije. 
 
H6: Nostalgija za ZOI 1984 in Jahorino je močnejša pri potrošnikih, ki imajo pozitiven 
odnos do ZOI 1984 v Sarajevu. 
 
V današnjem času smo v vsakdanjem življenju priča nenehnim spremembam v razvoju 
sodobne družbe, prav tako, kot se spreminja način življenja, pa se spreminja tudi vrednostni 
sistem glede preživljanja prostega časa in življenjskega sloga. Pri tem ima pomembno vlogo 
športna rekreacija oziroma redno športno-rekreativno udejstvovanje, še zlasti družine, zelo 
pomembno vlogo. Zaradi navedenega je razvoj športne rekreacije v zadnjem desetletju 
prinesel številne novosti in spremembe. Kolikor so te spremembe povezane z življenjskim 
stilom nasploh, pa so hkrati v veliki meri povezane tudi z družinskim življenjem. Kot je 
znano, je družina osnovna celica družbenega življenja in oblikovalka otrokove osebnosti. 
Šport ima torej pri zorenju otrok v družini izjemno pomembno mesto (Berčič & Silka, 2004, 
str. 8).  
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Redno športno udejstvovanje v družini pomembno vpliva tudi na oblikovanje otrokovega 
odnosa do športa nasploh in njegovega kasnejšega udejanjanja v življenju (Berčič & Sila, 
2004, str. 9). Iz navedenih razlogov sem postavila hipotezi sedem in osem. 
 
H7: Pri pojavu nostalgičnih čustev do ZOI 1984 in Jahorine so pomembni dogodki ter 
vzgoja skozi odraščanje. 
 
H8: Pri pojavu nostalgičnih čustev do ZOI 1984 in Jahorine je pomembna vloga družine. 
 
6.4  Metodologija in vzorec raziskave 
 
Teoretična in empirična spoznanja avtorjev iz strokovne literature, katerih ugotovitve sem 
nanizala že v teoretičnem delu, bodo izhodišča raziskave v magistrskem delu. Z raziskavo 
sem poskušala preveriti, ali rezultati predhodno omenjenih avtorjev veljajo tudi v našem 
prostoru. Hkrati pa sem skušala dokazati še nekaj svojih hipotez. Rezultate bom podrobneje 
predstavila v naslednjem poglavju Analize in rezultati empirične raziskave. 
 
Želene podatke sem pridobila s pomočjo kvantitativne raziskave, in sicer anketiranje s 
pomočjo internetnega vprašalnika. Anketiranje je ena izmed najpogostejših oblik 
raziskovanja, spletno anketiranje pa postaja vedno bolj pomembno orodje. Spletne ankete 
imajo v raziskovanju številne prednosti za anketirance, kot tudi za anketarje. Metodološke 
prednosti so predvsem hitrost zbiranja podatkov, računalniška obdelava, prilagajanje 
vprašalnikov in zmanjšuje napake pri vnašanju ter analizi podatkov. Spletno anketiranje je 
novejša metoda na področju anketne metodologije. Najpogostejša oblika je pošiljanje 
spletnega anketnega vprašalnika prek elektronske pošte. Ostale prednosti, ki jih ima spletno 
anketiranje, so še nižji stroški in enostavno izvajanje. 
 
Podatki, pridobljeni s spletnim vprašalnikom, so bili zbrani s pomočjo brezplačnega 
programa za izvajanje anket. Kasneje pa so bili statistično obdelani s pomočjo statističnega 
programa SPSS za Windows. Značilnosti zajetega vzorca so prikazane in pojasnjene med 
posameznimi spremenljivkami, s katerimi sem preverila postavljene hipoteze. 
 
6.4.1  Oblikovanje vprašalnika 
 
Raziskovalni instrument, ki sem ga uporabila v svoji raziskavi, je bil vprašalnik (Priloga 3) 
z večinoma zaprtimi ter delno odprtimi vprašanji, ki so večinoma merila odnos in mnenja 
anketirancev do športa in preteklosti. 
 
Vprašalnik v raziskavi je bil sestavljen iz 30 različnih vprašanj, ki so bila razdeljeni na 5 
delov. V prvem delu sem ugotavljala odnos anketirancev do športa in njihove 
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najpriljubljenejše športne dejavnosti. V drugem so bila vprašanja namenjena splošnemu 
mnenju in odnosu do držav nekdanje skupne Jugoslavije. V tretjem delu sem ugotavljala 
odnos in poznavanje olimpijskih iger v Sarajevu ter Jahorine kot ene izmed prizorišč 
olimpijskih tekem. Anketni vprašalnik se razdeli na dva dela v četrtem delu, in sicer na 
anketirance, ki so že obiskali Jahorino in tiste, ki je še niso. Pri prvih sem ugotavljala 
njihove motive za obisk, spomine in zadovoljstvo. Pri drugih pa sem ugotavljala motive za 
morebitni obisk in možnost obiska Jahorine. V zadnjem, petem delu sem postavila vprašanja 
o demografskih značilnostih anketirancev, kot so spol, starost in izobrazba. 
 
Pri vsebini vprašanj sem si pomagala s podrobno preučitvijo tematike in s podobnimi 
raziskavami, ki so bile opravljene med potrošniki. Predvsem mi je bil v pomoč vprašalnik 
Amande Lea Wilson (2004), ki se, kot je bilo že omenjeno, prav tako ukvarja z nostalgijo v 
športnem turizmu in vlogo različnih dejavnikov, ki vplivajo na njen pojav. 
 
V vprašalniku so bile uporabljene različne ocenjevalne lestvice, ki so predstavljene v tabeli 
6.  
 

Tabela 6: Ocenjevalne lestvice in njihovo število v anketnem vprašalniku 
 

Vrsta lestvice Število vprašanj 
Preprosta kategorna lestvica 10 
Lestvica več izbir, en odgovor 13 
Numerična lestvica  1 
Likertova lestvica  6 
SKUPAJ VPRAŠANJ 30 

 
6.4.2  Pilotsko testiranje vprašalnika in zbiranje podatkov 
 
Faza zbiranja podatkov pri raziskovalnih nalogah se običajno začne s pilotskim testiranjem. 
Namen tega je odkrivanje pomanjkljivosti v obliki in instrumentih raziskave, nudi pa tudi 
podatke za izbor slučajnega vzorca (Dimovski, Penger & Škerlavaj, 2005, str. 42). Število 
enot, ki sem jih izbrala v pilotski vzorec, je bilo 30. Ankete sem poslala znancem, kolegom 
in sorodnikom, ki sem jih kasneje vprašala za mnenju in prosila za komentar o dolžini, 
razumljivosti ter obliki vprašanj. Testiranje je pokazalo, da je treba opraviti le manjše 
popravke pri določenih vprašanjih, ki niso bili povsem razumljivo tolmačeni.  
 
Raziskava je bila oblikovana s pomočjo spletnega programa za oblikovanje raziskav in 
analizo rezultatov. Vrsta opazovanja je bila vzorčna statistična analiza, s pomočjo katere na 
podlagi vzorca ali dela populacije rezultate posplošimo na celotno populacijo. Ciljna 
populacija je bil slovenski potrošnik, ki je bila kasneje skozi vprašalnik razdeljena na dva 
dela, in sicer na tiste potrošnike, ki so že obiskali Jahorino in tiste, ki na Jahorini še niso bili.  
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Podatki so bili zbrani s pomočjo istega spletnega programa in so bili poslani na 3.000 
naključno izbranih elektronskih naslovov slovenskih potrošnikov, ki so bili posredovani s 
pomočjo slovenskega podjetja, ki se ukvarja s spletnim trženjem. Poslani so bili vsem 
starostnim skupinam in obema spoloma. Spletna raziskava je trajala od 10. 2009 do 24. 
avgusta 2009 in je bila anonimna. Vzorec je bil izbran enostavno, po sistemu naključja. 
Izpolnjevalci ankete so bili vnaprej informirani o raziskavi in vprašani, če želijo sodelovati. 
Čas izpolnjevanja spletne ankete je bil od 3 do 7 minut. Odzivnost je bila 9,43 %. Zbiranje 
podatkov je potekalo elektronsko, podatki so se zbirali v bazi podatkov.  
 
6.4.3  Opis in značilnosti vzorca 
 
Od 283 anketirancev, zajetih v vzorec, je bilo moških 170 in žensk pa le 114, kar je verjetno 
posledica naslova ankete, saj moške šport bolj zanima. Starost anketirancev je bila od 20 let 
naprej, največ jih je bilo v razredu od 31 do 40 let, in sicer 46,3 %, najmanjši del pa je bil v 
razredu nad 50 let . 
 
Glede na izobrazbo je imelo več kot 60 % udeležencev raziskave končano srednjo šolo, 
dobrih 20 % pa je imelo končano višjo ali visoko šolo. Najmanjši razred predstavljajo v 
vzorcu anketirani z osnovnošolsko izobrazbo. Posledica izobrazbene strukture je verjetno 
tudi višina mesečnega dohodka, ki ga imajo posamezniki, zajeti v vzorec. Pri tem ima 
52,7 % anketiranih mesečni dohodek nižji od 1.000 evrov, od tega 45,2 % med 500 in 1.000 
evri.  
 
V tabeli 8 so predstavljeni spol, starost, izobrazba in mesečni dohodek 283 naključno 
izbranih oseb, ki so izpolnili anketo v celoti. 
 

Tabela 7: Najpriljubljenejši šport udeležencev raziskave 
 

Šport (N = 296) 
Število odgovorov – 

frekvenca 
Delež (v %) 

Kolesarjenje 53 10,3 
Smučanje, sankanje, 
deskanje na snegu 

50 9,7 

Nogomet 44 8,5 
Košarka 28  5,4 
Planinarjenje 26 5,0 
Plavanje 24 4,7 
Tek na smučeh  4  0,8 
Drugo 67 13,0 
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V prvem delu raziskave sem ugotavljala odnos do športa in kar 180 (60,6 %) sodelujočih je 
sebe označilo za športnega navdušenca. Prav tako sem ugotavljala najpriljubljenejši šport 
udeležencev in prišla do rezultata, da so kolesarjenje in zimski športi najbolj priljubljeni. 
Ostali rezultati so predstavljeni v tabeli 7. 
 

Tabela 8: Socialno-demografske značilnosti vzorca 
 

Socialno-demografske značilnosti 
anketirancev 

Število odgovorov - 
frekvenca 

Delež (v %) Kumulativa (v %) 

SPOL (N = 284)    
Moški 170 59,86 59,86 
Ženski 114 40,14   100 
STAROST (N = 285)    
Do 20 let      0       0       0 
Od 20 do 30 let   47 16,5 16,5 
Od 31 do 40 let 132 46,3 62,8 
Od 41 do 50 let 100 35,1 97,9 
Nad 50 let     6  2,1 100 
KONČANA IZOBRAZBA (N = 286)    
Osnovna šola   12  4,2  4,2 
Srednja šola 182 63,6 67,8 
Višja ali visoka šola   60 21,0 88,8 
Univerzitetna izobrazba   28  9,8 98,6 
Drugo     4  1,4  100 
VAŠ DOHODEK (N = 281)    
Do 500 EUR    21  7,5   7,5 
Od 500 do 1.000 EUR 127 45,2 52,7 
Od 1.000 do 2.000 EUR   88 31,3               84,0 
Nad 2.000 EUR   27  9,6 96,6 
Nimam rednega dohodka.   18  6,4  100 

 
 
Raziskavo sem v nadaljevanju razdelila na dva dela, in sicer na tiste, ki so na Jahorini že bili 
in na tiste, ki je še niso obiskali. Na Jahorini je bilo 70 anketirancev, ki so bili zajeti v 
raziskavo. Od tega jih je bila več kot polovica (63,7 %) na planini več kot 1-krat. Več kot 5-
krat pa je planino obiskalo kar 18,6 % anketirancev. Večina (36,2 %) jih bo Jahorino 
ponovno obiskala, le 7,2 % zajetih v raziskavo pa ne bo ponovilo izleta. To dokazuje, da se 
Slovenci na Jahorino radi vračamo. Večina jih je obiskala planino s prijatelji (62,2 %), sledi 
obisk z družino (11,6 %), prav toliko jih je samih obiskalo omenjeno destinacijo. Večina 
anketirancev je bila zadovoljna z obiskom in verjetno bodo prav iz tega razloga Jahorino v 
svoji prihodnosti ponovno obiskali. Svoje zadovoljstvo so ocenili s povprečno oceno 4,09 
(N = 69, standardni odklon je 0,94).  
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Dobre tri četrtine vprašanih (77 %), ki še niso bili na Jahorini, je odgovorilo, da bi si želelo 
obiskati Jahorino. Približno polovica (47,3 %) bi se na pot podala s prijatelji, malo manj z 
družino (44,1 %). Pri tem pa bi se 3,2 % na pot podalo samih.  
 
7 ANALIZA REZULTATOV RAZISKAVE O VPLIVU NOSTALGIJE V 

ŠPORTNEM TURIZMU NA SLOVENSKEGA POTROŠNIKA 
 
7.1  Preveritev postavljenih hipotez  
 
Ko dobimo podatke, se začnemo posvečati rezultatom in njihovi analizi. Urejanje mora biti 
natančno, podatki morajo biti točni, skladni z ostalimi informacijami, popolni in urejeni 
tako, da je kodiranje preprosto (Dimovski, Penger in Škerlavaj, 2005b, str. 68–70). S 
pomočjo rezultatov, ki jih je dala raziskava, sem z različnimi metodami testirala hipoteze. 
 
Prvo hipotezo: Nostalgija za ZOI 1984 in Jahorino ima pomembno vlogo pri motivaciji 
slovenskih turistov za obisk Jahorine, sem preverila s pomočjo ugotavljanja motivov za 
obisk Jahorine. Ugotavljala sem jih s pomočjo različnih trditev, s katerimi so se anketiranci 
bolj ali manj strinjali. Rezultati so predstavljeni v tabeli 9. 
 

Tabela 9: Motivi za obisk Jahorine pri anketirancih, ki so Jahorino že obiskali 
 

Ocenite, iz katerega razloga ste obiskali Jahorino? (1 - 
se močno ne strinjam, 5 - se močno strinjam) 

N 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 
Lepa narava 63 4,08 0,82 
Priložnost videti nekaj novega.  61 3,97 0,89 
Šport in rekreacija  59 3,75 0,98 
Zabava  58 3,67 1,05 
Spomin na olimpijske igre  60 3,62 0,98 
Priložnost obiskati nekaj, o čemer se bom lahko pogovarjal 
s prijatelji.  

57 3,58 0,99 

Priložnost za preživetje prostega časa z družino.  57 3,51 0,90 
Spomin na nekdanjo skupno državo.  58 3,41 1,08 
Vrnitev v otroštvo in mladost.  58 3,38 1,08 
Spomin na stare boljše čase.  58 3,33 1,12 

 
Iz rezultatov je razvidno, da je dejstvo, da so bile na Jahorini organizirane tekme za 
olimpijske igre, pomemben motivator Slovencev za obisk Jahorine, saj dosega visoko 
stopnjo strinjanja anketirancev, na lestvici pomembnosti motivov pa zaseda peto mesto in 
po moči ne odstopa veliko od ostalih motivov, kar potrjuje hipotezo 1. 
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Za nadaljnjo potrditev hipoteze 1 sem udeležence raziskave povprašala še po oceni trditev, 
ki povezujejo anketirance s prijetnimi spomini na preteklost, kar je predstavljeno v tabeli 10. 
Rezultati kažejo, da udeleženci obisk Jahorine povezujejo s prijetnimi spomini, kar dokazuje 
vlogo nostalgije pri motiviranju obiskovalcev za ta in morebitni naslednji obisk. 
 

Tabela 10: Vloga spominov anketirancev, ki so obiskali Jahorino 
 

Ocenite naslednje trditve, če pomislite na vaše 
potovanje na Jahorino (1 - se močno ne strinjam, 5 - se 
močno strinjam)  

N 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 

Potovanje mi je vzbudilo prijetne spomine.  64 3,86 0,90 
Spominja me na preteklost.  61 3,69 0,90 
Spomnilo me je na prijetna doživetja v preteklosti.  60 3,61 1,08 
Prijetno spominjanje na preteklost.  59 3,58 1,06 
Naredilo me je nostalgičnega.  60 3,53 0,95 
Spomnilo me je na mojo mladost.  59 3,49 1,05 

 
Raziskovala sem tudi motive za morebitni obisk Jahorine pri anketirancih, ki še niso 
obiskali te planine. Tudi v tej skupini sem ugotavljala motive za obisk Jahorine, z enakimi 
trditvami kot v skupini, ki je Jahorino že obiskala. 
 
Tabela 11: Motivi za morebitni obisk Jahorine pri anketirancih, ki Jahorine še niso obiskali. 
Ocenite, iz katerega razloga bi obiskali Jahorino? (1 - 
se močno ne strinjam, 5 - se močno strinjam) 

N 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 
Lepa narava  195 4,13 0,65 
Zabava  184 3,99 0,79 
Šport in rekreacija  189 3,91 0,83 
Priložnost za preživetje prostega časa z družino.  190 3,91 0,84 
Ker so bile tam olimpijske igre.  170 3,70 0,95 
Ker so tam dosegle uspehe legende, kot so Križaj, 
Stenmark in drugi.  

186 3,57 1,05 

Spomin na športne uspehe.  188 3,48 0,94 
Spomin na nekdanjo skupno državo.  186 3,43 1,00 
Vrnitev v otroštvo in mladost.  184 3,30 1,05 
Spomin na stare boljše čase.  189 3,19 1,00 

 
Iz tabele 11 je razvidno, da tudi anketirance, ki še niso bili na Jahorini, k obisku te planine 
močno spodbuja dejstvo, da so bile tam olimpijske igre, saj se anketiranci s to trditvijo 
strinjajo, motiv pa po moči ne zaostaja bistveno za ostalimi pomembnejšimi motivi, kot so 
lepota narave, zabava ter šport in rekreacija. S tem rezultatom sem hipotezo 1 še enkrat 
potrdila. 
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Pri anketirancih, ki so že obiskali Jahorino, sem za potrditev hipoteze 2: Nostalgija za ZOI 
1984 in Jahorino je močneje izražena pri starejših slovenskih potrošnikih kot pri 
mlajših, povezala z vprašanji med starostjo udeležencev in šestimi trditvami, ki ocenjujejo 
vlogo spominov anketirancev, ki so že obiskali Jahorino. Rezultati, kjer anketiranci obisk 
Jahorine povezujejo s prijetnimi spomini, kar nakazuje vlogo nostalgije, res kažejo na to, da 
je le-ta bolj izražena pri starejših. Hipotezo 2 potrdim.  
 
Test ANOVA– analiza variance: V tabeli 12 je predstavljena opisna statistika za vsako 
posamezno skupino (numerus posamezne skupine, aritmetična sredina, standardni odklon, 
ocena standardne napake, interval zaupanja za aritmetično sredino oziroma spodnja in 
zgornja meja aritmetične sredine, minimalna ter maksimalna vrednost). Predvsem nas 
zanimajo povprečja, saj preverjamo razlike tudi v povprečjih. Iz podatkov v tabeli 12 je 
razvidimo, kakšna je vloga spomina anketirancev, ki so že obiskali Jahorino. Pri prvi trditvi 
vidimo, da je obisk Jahorine na preteklost najbolj spomnilo anketirance, stare od 41 do 50 
let. Ker imamo zelo malo anketirancev starih nad 51 let, nam ta skupina ne pove kaj dosti, 
zato smo jo izključili iz analize. Tudi skupina v starosti od 21 do 30 let ima v analizi majhno 
število anketirancev, zato se bomo z interpretacijo bolj osredotočili na starosti v skupinah od 
31 do 40 let in od 41 do 51 let.  
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Tabela 12: Deleži vprašanj, kakšni so bili občutki med obiskom Jahorine glede na starost 
anketiranih 

 
 Starost N Povprečje F-test Sig. 

Od 21 do 30 let  7 3,00 
Od 31 do 40 let 23 3,48 
Od 41 do 50 let 29 4,03 

Spominja me na 
preteklost. 

Skupaj 59 3,69 

5,368 0,007 

Od 21 do 30 let  7 3,43 
Od 31 do 40 let 23 3,61 
Od 41 do 50 let 31 4,13 

Potovanje mi je 
vzbudilo prijetne 
spomine. 

Skupaj 61 3,85 

3,243 0,046 

Od 21 do 30 let  7 3,00 
Od 31 do 40 let 22 3,32 
Od 41 do 50 let 29 3,76 

Naredilo me je 
nostalgičnega. 

Skupaj 58 3,50 

2,526 0,089 

Od 21 do 30 let  7 2,86 
Od 31 do 40 let 23 3,13 
Od 41 do 50 let 27 3,96 

Spomnilo me je na 
mojo mladost. 

Skupaj 57 3,49 

6,588 0,003 

Od 21 do 30 let  7 2,71 
Od 31 do 40 let 22 3,14 
Od 41 do 50 let 28 4,11 

Prijetno spominjanje na 
preteklost. 

Skupaj 57 3,56 

10,024 0,000 

Od 21 do 30 let   7 2,71 
Od 31 do 40 let 22 3,18 
Od 41 do 50 let 29 4,17 

Spomnilo me je na 
prijetna doživetja v 
preteklosti. 

Skupaj 58 3,62 

11,047 0,000 

 
V tabeli 1 (Test of Homogeneity of Variances), obljavljeni kot Priloga 4, preverimo, ali so 
variance v skupinah enake ali različne. Pri prvi trditvi stopnja značilnosti znaša 0,314 , torej 
ničelne domneve ne moremo zavrniti, variance so v vseh skupinah enake (Levenov test: p ≥ 
0,05). Prav tako ničelne hipoteze ne moremo zavrniti pri drugi, tretji, četrti in peti trditvi. 
Ker pa je pri zadnji trditvi varianca vzorčnih skupin statistično pomembna in je 0,045 
(Levenov test: p ≤ 0,05), uporabimo enega od dveh alternativnih preizkusov: Brown-
Forsythe ali Welch (Tabela 2 v Prilogi 4), katerih rezultate interpretiramo po istem postopku 
kot rezultate ANOVE.  
 
V Tabeli 3 (ANOVA) v Prilogi 4: Vsota kvadratov (Sum of Squares), število stopenj 
prostosti (df), vrednost enofaktorske analize variance (F) in stopnja statistične pomembnosti 
(Sig.); preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Za interpretacijo je tudi v 
tem primeru najpomembnejša stopnja statistične pomembnosti. Če je ta do 5 % (p ≤ 0,05), 
potem zaključimo, da so razlike med vzorčnimi skupinami statistično pomembne, če pa je 
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stopnja statistične pomembnosti večja od 5 % (p < 0,05), se aritmetične sredine vzorčnih 
skupin ne razlikujejo statistično pomembno.  
 
V Tabeli 12 lahko vidimo, da je stopnja značilnosti prve trditve 0,007. Ničelno domnevo 
torej lahko zavrnemo in sklenemo, da sta povprečji vsaj v dveh skupinah statistično značilno 
različni. Stopnja značilnosti druge trditve je 0,046, četrte 0,003 in pete 0,000, v teh primerih 
ničelno domnevo zavrnemo ter sklenemo, da so povprečja vsaj v dveh skupinah statistično 
značilno različne. Morda so značilna vsa povprečja, vendar moramo za ta sklep analizirati 
rezultate Bonferronijevega rezultata (tabela Multiple Comparisons), s katerimi preverjamo 
razlike v povprečjih za vsak par skupin posebej.  
 
V Tabeli 4 (Multiple Comparisons), v Prilogi 4, imamo za vsak par skupin izračunano 
razliko v povprečjih, standardno napako, stopnjo značilnosti in 95 % interval zaupanja za 
razliko povprečij. Iz tabele je razvidno, da so statistično značilne razlike v povprečnem 
spominjanju na preteklost ob obisku Jahorine med anketiranimi, starih od 21 do 30 let in od 
41 do 50 let (stopnja tveganja znaša 1,7 %), ne pa tudi med anketiranimi, starimi od 21 do 
30 let in 31 do 40 let ter anketiranimi, starimi od 31 do 40 let in 41 do 50 let. Tudi za 
populacijo lahko trdimo, da anketirane, stare od 41 do 50 let, spomini na obisk Jahorine 
najbolj vežejo na preteklost. Pari skupin, pri katerih se pojavijo statistično značilne razlike, 
so v tabeli označeni z zvezdico.  
 
Iz Tabele 4, v Prilogi 4, je razvidno, da so statistično značilne razlike v povprečnem 
spominjanju na mladost anketirancev ob obisku Jahorine med anketiranimi, starimi od 21 do 
30 let in od 41 do 50 let (stopnja tveganja znaša 2,4 %), med anketiranimi, starimi od 31 do 
40 let in 41 do 50 let (stopnja tveganja znaša 0,9 %). Tudi za populacijo lahko trdimo, da 
anketirane osebe, stare od 41 do 50 let, najbolj vežejo spomini obiska Jahorine na svojo 
mladost. 
 
Iz Tabele 5, v Prilogi 4, je razvidno tudi, da so statistično značilne razlike v spominih na 
prijetna doživetja v preteklosti anketirancev ob obisku Jahorine med anketiranimi, starimi 
od 21 do 30 let in od 41 do 50 let (stopnja tveganja znaša 0,1 %), med anketiranimi, starimi 
od 31 do 40 let in 41 do 50 let (stopnja tveganja znaša 0,1 %). Tudi za populacijo lahko 
trdimo, da je anketirane osebe, stare od 41 do 50 let, obisk Jahorine najbolj spomnil na 
prijetna doživetja iz preteklosti. 
 
Hipotezo 3: Nostalgija za ZOI 1984 in Jahorino je močneje izražena pri potrošnikih, ki 
so spremljali olimpijske igre v Sarajevu s pomočjo medijev, ne morem potrditi, saj je 
zgolj ena trditev pokazala statistično značilno razliko.  
 
V Tabeli 1 (Group Statistics), v Prilogi 5, so izračunane osnovne opisne statistike glede na 
to, ali so anketiranci spremljali OI 1984 v medijih ali ne. Vidimo lahko, da se tisti 
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anketiranci, ki so spremljali OI 1984 v medijih v povprečju bolj strinjajo s trditvijo, da so 
Jahorino obiskali, ker so bile tam olimpijske igre. Prav tako je anketirance, ki so spremljali 
ZOI 1984 v medijih, v povprečju potovanje na Jahorino bolj vzbudilo prijetno spominjanje 
na preteklost kot anketirancem, ki iger niso spremljali prek medijev. Tudi anketiranci, ki so 
spremljali OI 1984 v medijih, so v povprečju bolj izrazili željo, da bi Jahorino želeli obiskati 
zaradi tega, ker so bile tam olimpijske igre.  
 
Drugi del izpisa v Tabeli 13 in v Tabeli 2, v Prilogi 5, kaže statistično preverjanje 
homogenosti varianc – Levene´s Test for Equality of Variances, če razlika med njima ni 
statistično značilna, upoštevamo zgornji izpis T-testa - t-test for equality of Means equal 
variances assumed, v obratnem primeru pa spodnjega equal variances not assumed in 
testiranje razlik s T-testom.  
 
Independent Sample T–test: Statistične razlike med dvema skupinama: statistična 
pomembnost se določa enako kot pri hi-kvadrat preizkusu: kadar je stopnja tveganja manjša 
ali enaka 5 % (α ≤ 0,05), je razlika statistično pomembna; kadar je stopnja tveganja večja 
kot 5 % (α < 0,05), pa razlika ni statistično pomembna.  
 

Tabela 13: Iz katerega razloga ste obiskali Jahorino in spremljanje OI v medijih 
 

 Ste spremljali OI 
1984 v medijih? N Povprečje T-test Sig. 

Da   46 3,48 Spomin na olimpijske igre. 
(ocene 1 do 5) Ne   14 3,07 

1,246 0,218 

Da   44 3,59 Prijetno spominjanje na 
preteklost. (ocene 1 do 5) Ne   15 3,53 

0,178 0,859 

Da 114 3,84 Ker so bile tam olimpijske igre. 
(ocene 1 do 5) Ne   56 3,41 

2,829 0,005 

 
V našem primeru pri prvi trditvi v Tabeli 2, v Prilogi 5, razlika med variancama ni 
statistično značilna (p = 0,702), torej gledamo zgornjo vrednost T-testa, ki je predstavljena v 
Tabeli 13. Vrednost koeficienta je 1,246, statistična značilnost pa 0,218; med anketiranci, ki 
so Jahorino obiskali iz razloga, ker so tam bile olimpijske igre, ni razlik glede na to, ali so 
OI 1984 spremljali prek medijev ali ne.  
 
Poglejmo drugo trditev; razlika med variancama ni statistično značilna (0,976), torej 
gledamo zgornjo vrednost T-testa. Vrednost koeficienta je 0,178, statistična značilnost pa 
0,859; med anketiranci, ki jim je potovanje na Jahorino vzbudilo prijetno spominjanje na 
preteklost, ni razlik glede na to, ali so OI 1984 spremljali prek medijev ali ne.  
 
Pri tretji trditvi, razlika med variancama prav tako ni statistično značilna (0,091), torej 
gledamo zgornjo vrednost T-testa. Vrednost koeficienta je 2,829, statistična značilnost pa 
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0,005. To pomeni, da obstajajo razlike; anketiranci, ki so spremljali OI 1984 v medijih, bi si 
Jahorino želeli obiskati, ker so bile tam olimpijske igre.  
 
Rezultati prvega T-testa za preverjanje hipoteze 4: Nostalgija za ZOI 1984 in Jahorino je 
močnejša pri Slovencih, ki so moškega spola, so pokazali, da moški niso obiskali Jahorine 
nič bolj zaradi spomina na olimpijske igre kot ženske. Med moškimi in ženskami prav tako 
ni razlik v nostalgičnih občutkih ob obisku Jahorine. Pri trditvi, da bi Jahorino obiskali, ker 
so bile tam olimpijske igre, tudi ni razlik med moškimi in ženskami. Hipotezo 4 zavrnem, 
saj ni razlik med spoloma. 
 
V Tabeli 1 (Group Statistics), v Prilogi 6, so izračunane osnovne opisne statistike po spolu. 
Vidimo lahko, da se moški v povprečju nekoliko bolj strinjajo s trditvijo, da so Jahorino 
obiskali zaradi spomina na olimpijske igre.  
 
Drugi del izpisa v Tabeli 14 in v Tabeli 2, v Prilogi 6, kaže statistično preverjanje 
homogenosti varianc – Levene´s Test for Equality of Variances, če razlike med njima ni 
statistično značilna, upoštevamo zgornji izpis T-testa, T-test for equality of Means equal 
variances assumed. V obratnem primeru pa spodnjega equal variances not assumed in 
testiranje razlik s T-testom. Statistična pomembnost se določa enako kot pri hi-kvadrat 
preizkusu: kadar je stopnja tveganja manjša ali enaka 5 % (α ≤ 0,05), je razlika statistično 
pomembna, kadar je stopnja tveganja večja od 5 % (α < 0,05), pa razlika ni statistično 
pomembna.  
 
V našem primeru razlika med variancama ni statistično značilna (p = 0,616), torej gledamo 
zgornjo vrednost T-testa. Vrednost koeficienta je 1,564, statistična značilnost pa 0,123; 
sklenemo lahko, da ni statistično značilne razlike med moškimi in ženskami glede obiska 
Jahorine zaradi spomina na olimpijske igre.  
 

Tabela 14: Za vprašanji: razlog obiska Jahorine; spomin na OI in spol 
 

 Spol N Povprečje T-test Sig. 

Moški 37 3,54 Spomin na olimpijske igre 
(ocene 1 do 5) Ženski 22 3,09 

1,564 0,123 

 
V Tabeli 3 (Group Statistics), v Prilogi 6, so izračunane osnovne opisne statistike po spolu. 
Vidimo lahko, da je moške v povprečju obisk Jahorine naredil nekoliko bolj nostalgične.  
 
Drugi del izpisa v Tabeli 15 in v Tabeli 4, v Prilogi 6, kaže statistično preverjanje 
homogenosti varianc – Levene´s Test for Equality of Variances. V našem primeru razlika 
med variancama ni statistično značilna (p = 0,356), torej gledamo zgornjo vrednost T-testa, 
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ki je predstavljen v Tabeli 15. Vrednost koeficienta je 0,986, statistična značilnost pa 0,328. 
Sklenemo lahko, da ni statistično značilne razlike med moškimi in ženskami, ob obisku 
Jahorine se moški niso počutili bolj nostalgične od žensk.  
 
Independent Sample T-test: Statistične razlike med dvema skupinama: v Tabeli 5 
(Group Statistics), v Prilogi 6, so izračunane osnovne opisne statistike po spolu. Vidimo 
lahko, da bi ženske v povprečju malenkost raje obiskale Jahorino, ker so tam bile olimpijske 
igre kot moški.  
 
Tabela 15: Kakšni so bili občutki ob obisku Jahorine; naredilo me je nostalgičnega, in spol 

 

 
Drugi del izpisa v Tabeli 16 in Tabeli 6, v Prilogi 6, kaže statistično preverjanje 
homogenosti varianc – Levene´s Test for Equality of Variances. V našem primeru razlika 
med variancama ni statistično značilna (p = 0,492), torej gledamo zgornjo vrednost T-testa. 
Vrednost koeficienta je -0,210, statistična značilnost pa 0,834. Sklenemo lahko, da ni 
statistično značilne razlike med moškimi in ženskami v želji obiska Jahorine, ker so tam bile 
olimpijske igre.  

 
Tabela 16: Razlog obiska Jahorine: Ker so bile tam olimpijske igre in spol 

 

 
Hipotezo 5: Nostalgija za ZOI 1984 in Jahorino je močnejša pri potrošnikih, ki imajo 
pozitiven odnos do preteklosti in Jugoslavije, glede na rezultate ne morem potrditi, saj 
med anketiranci, ki bi se želeli vrniti v čase nekdanje Jugoslavije in trditve, da jih je obisk 
Jahorine naredil nostalgične, ni statistično značilnih razlik. Med anketiranci, ki bi se želeli 
vrniti v čase nekdanje Jugoslavije, in trditvijo, da bi na Jahorino odšli zaradi tega, ker so bile 
tam olimpijske igre, prav tako ni statistične razlike. Med anketiranci, ki menijo, da so v 
Jugoslaviji živeli bolje, in tistimi, ki trdijo, da so Jahorino obiskali zaradi spomina na 
olimpijske igre, tudi ni statistično značilnih razlik. 
 
Test ANOVA – analiza variance: Tabela 17 predstavlja opisno statistiko za vsako 
posamezno skupino. Nas zanimajo povprečja, saj tudi preverjamo razlike v povprečjih. V 
Tabeli 17 lahko vidimo, kakšna je vloga spominov anketirancev, ki so obiskali Jahorino. 

 Spol N Povprečje T-test Sig. 

Moški 37 3,62 Naredilo me je nostalgičnega, 
(ocene 1 do 5) Ženski 22 3,36 

0,986 0,328 

 Spol N Povprečje T-test Sig. 

Moški 98 3,70 Ker so bile tam olimpijske igre. 
(ocene 1 do 5) Ženski 68 3,74 

-0,210 0,834 
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Tisti, ki si želijo vrniti v čase nekdanje Jugoslavije, so tudi Jahorino obiskali bolj iz spomina 
na olimpijske igre. Anketiranci, ki jih je potovanje na Jahorino naredilo nostalgične, si v 
povprečju bolj želijo vrniti v čase nekdanje Jugoslavije. Tudi tisti anketiranci, ki so 
odgovorili, da bi Jahorino radi obiskali, ker so bile tam olimpijske igre, si v povprečju bolj 
želijo vrniti v čase Jugoslavije.  
 
Odgovore ne vem sem zaradi majhnega števila anketiranih izključila.  
 

Tabela 17: Deleži med vprašanji in trditvami; zakaj ste obiskali Jahorino, kakšni so bili 
občutki med obiskom in iz katerega razloga bi obiskali Jahorino, ter vprašanjem, bi si želeli 

vrniti v tiste čase? 
 

 Bi se želeli vrniti 
v tiste čase? N Povprečje F-test Sig. 

Da  33 3,48 
Ne  10 3,30 
Mogoče  15 3,27 

Spomin na olimpijske 
igre. 

Skupaj  58 3,40 

0,254 0,776 

Da  31 3,90 
Ne  10 3,20 
Mogoče  17 3,06 

Naredilo me je 
nostalgičnega. 

Skupaj  58 3,53 

5,579 0,006 

Da  78 3,82 
Ne  30 3,47 
Mogoče  54 3,69 

Ker so bile tam 
olimpijske igre. 

Skupaj 162 3,71 

1,498 0,227 

 
V Tabeli 1 (Test of Homogeneity of Variances), v Prilogi 7, preverimo, ali so variance v 
skupinah enake ali različne. Pri prvi trditvi stopnja značilnosti znaša 0,839, torej ničelne 
domneve ne moremo zavrniti, variance so v vseh skupinah enake (Levenov test: p < 0,05). 
Prav tako ničelne hipoteze ne moremo zavrniti pri drugi trditvi. Ker pa je pri tretji trditvi 
varianca vzorčnih skupin statistično pomembna 0,016 (Levenov test: p ≤ 0,05), uporabimo 
enega od dveh alternativnih preizkusov: Brown-Forsythe ali Welch, katerih rezultate 
interpretiramo po istem postopku kot rezultate ANOVE.  
 
V Tabeli 2 (ANOVA), v Prilogi 7: Vsota kvadratov (Sum of Squares), število stopenj 
prostosti (df), vrednost enofaktorske analize variance (F) in stopnja statistične pomembnosti 
(Sig.); preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Vidimo lahko, da je 
stopnja značilnosti prve trditve 0,776. Ničelno domnevo torej ne moremo zavrniti. Stopnja 
značilnosti druge trditve je 0,006. V tem primeru ničelno domnevo zavrnemo in sklenemo, 
da sta povprečji vsaj v dveh skupinah statistično značilno različni. Morda so značilna vsa 
povprečja, vendar moramo za ta sklep analizirati rezultate Bonferronijevega rezultata (tabela 
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Multiple Comparisons), s katerimi preverjamo razlike v povprečjih za vsak par skupin 
posebej. 
 
V Tabeli 3 (Multiple Comparisons) imamo v Prilogi 7 za vsak par skupin izračunano razliko 
v povprečjih, standardno napako, stopnjo značilnosti in 95 % interval zaupanja za razliko 
povprečij. Iz tabele je razvidno, da so statistično značilne razlike med tistimi, ki jih je obisk 
Jahorine naredil nostalgičnega in bi se želeli vrniti v čase nekdanje Jugoslavije ter tistimi, ki 
si to le mogoče želijo.  
 
Ponoven test za trditev: Ker so bile tam olimpijske igre. Ker je pri drugi trditvi varianca 
vzorčnih skupin statistično pomembna 0,006 (Levenov test: p ≤ 0,05, ANOVA, Tabela 4 v 
Prilogi 7), uporabimo enega od dveh alternativnih preizkusov: Brown-Forsythe ali Welch, 
katerih rezultate interpretiramo po istem postopku kot rezultate ANOVE. 
 
V Tabeli 4 (ANOVA), v Prilogi 7, preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh 
skupinah. Za ta test je uporabljena statistika F. Vidimo lahko, da je stopnja značilnosti 
0,227. Ničelno domnevo ne moremo zavrniti.  
 
Iz Tabele 5, v Prilogi 7, je razvidno, da statistično značilnih razlik ni. Torej med anketiranci, 
ki bi si želeli na Jahorino zaradi tega, ker so bile tam olimpijske igre, ni razlik glede na to, 
ali bi si želeli v čase nekdanje Jugoslavije, ali ne, ali mogoče.  
 
Test ANOVA – analiza variance. Ponoven test za trditev: Ker so bile tam olimpijske igre.  
 
Tabela 18: Deleži med vprašanji; Zakaj ste obiskali Jahorino: spomin na OI; Ali bi se želeli 

vrniti v tiste čase? 
 

 
Ali bi se želeli 
vrniti v tiste 

čase? 
N Povprečje F-test Sig. 

Da 32 3,56 
Ne 11 3,36 
Mogoče 14 3,00 
Ne vem   2 3,00 

Spomin na olimpijske 
igre. 

Skupaj 59 3,37 

0,961 0,418 

Vir: Raziskava Nostalgija v športnem turizmu, 2009 

 
Tabela 18 predstavlja opisno statistiko za vsako posamezno skupino. Predvsem nas 
zanimajo povprečja, saj tudi preverjamo razlike v povprečjih. V Tabeli 18 lahko vidimo, 
kakšna je vloga spominov anketirancev, ki so obiskali Jahorino. Tisti, ki menijo, da so v 
Jugoslaviji živeli bolje, so Jahorino v povprečju obiskali bolj iz spomina na olimpijske igre.  
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V Tabeli 6 (Test of Homogeneity of Variances), v Prilogi 7, preverimo, ali so variance v 
skupinah enake ali različne. Stopnja značilnosti znaša 0,142; torej ničelne domneve ne 
moremo zavrniti, variance so v vseh skupinah enake (Levenov test: p < 0,05).  
 
V naslednji Tabeli 7 (ANOVA), v Prilogi 7: Vsota kvadratov (Sum of Squares), število 
stopenj prostosti (df), vrednost enofaktorske analize variance (F) in stopnja statistične 
pomembnosti (Sig.); preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Za 
interpretacijo je tudi v tem primeru najpomembnejša stopnja statistične pomembnosti. Če je 
ta do 5 % (p ≤ 0,05), potem zaključimo, da so razlike med vzorčnimi skupinami statistično 
pomembne; če pa je stopnja statistične pomembnosti večja od 5 % (p < 0,05), se aritmetične 
sredine vzorčnih skupin ne razlikujejo statistično pomembno. Vidimo lahko, da je stopnja 
značilnosti trditve 0,418. Ničelno domnevo ne moremo zavrniti. Iz Tabele 8, v Prilogi 7, je 
razvidno, da statistično značilnih razlik ni.  
 
Hipotezo 6: Nostalgija za ZOI 1984 in Jahorino je močnejša pri potrošnikih, ki imajo 
pozitiven odnos do ZOI 1984 v Sarajevu, zavrnem. Med anketiranci, ki trdijo, da bi 
obiskali Jahorino zaradi tega, ker so bile tam tekme za ZOI 1984, statistično značilnih razlik 
ni. Med anketiranci, ki so ob spremljanju olimpijskih iger navijali in proslavljali uspehe 
naših športnikov, ter željo, da bi Jahorino obiskali, ker so bile tam olimpijske igre, prav tako 
ni razlik.  

Independent Sample T-test: Statistične razlike med dvema skupinama: v Tabeli 19 so 
izračunane osnovne opisne statistike glede na to, ali se anketiranci spominjajo olimpijskih 
iger v Sarajevu leta 1984. Vidimo lahko, da se tisti anketiranci, ki se spominjajo olimpijskih 
iger v Sarajevu leta 1984, v povprečju bolj strinjajo s trditvijo, da so Jahorino obiskali, ker 
so bile tam olimpijske igre.  

Tabela 19: T-test za vprašanji: Zakaj ste obiskali Jahorino: Spomin na olimpijske igre; Ali 
se spominjate OI v Sarajevu leta 1984? 

 
Drugi del izpisa v Tabeli 1, v Prilogi 8, kaže statistično preverjanje homogenosti varianc – 
Levene´s Test for Equality of Variances. V našem primeru razlika med variancama ni 
statistično značilna (p = 0,320); torej gledamo zgornjo vrednost T-testa. Vrednost 
koeficienta je 0,841, statistična značilnost pa 0,404; med anketiranci, ki so Jahorino obiskali 
iz razloga, ker so tam bile olimpijske igre, ni razlik glede na to, ali se spominjajo 
olimpijskih iger v Sarajevu leta 1984. 

 
Ali se spominjate 

olimpijskih iger v Sarajevu 
leta 1984? 

N Povprečje T-test Sig. 

Da 51 3,39 Spomin na olimpijske 
igre. (ocene 1 do 5) Ne  6 3,00 

0,841 0,404 
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Independent Sample T-test: Statistične razlike med dvema skupinama. V Tabeli 20 so 
izračunane osnovne opisne statistike glede na to, ali se anketiranci spominjajo Jahorine kot 
ene izmed prizorišč tekmovanj na OI. Vidimo lahko, da se tisti anketiranci, ki se spominjajo 
Jahorine kot ene izmed prizorišč tekmovanj na OI, v povprečju bolj strinjajo s trditvijo, da 
bi Jahorino želeli obiskati, ker so bile tam olimpijske igre.  

Tabela 20: T-test za vprašanji: Zakaj bi obiskali Jahorino: Ker so bile tam olimpijske igre; 
Ali se spominjate Jahorine kot ene izmed prizorišč tekmovanj OI? 

 

 
Drugi del izpisa v Tabeli 2, v Prilogi 8, kaže statistično preverjanje homogenosti varianc – 
Levene´s Test for Equality of Variances. V našem primeru razlika med variancama ni 
statistično značilna (p = 0,335), torej gledamo zgornjo vrednost T-testa. Vrednost 
koeficienta je 1,916, statistična značilnost pa 0,057; med anketiranci, ki bi Jahorino želeli 
obiskati iz razloga, ker so bile tam olimpijske igre, ni statistično značilnih razlik glede na to, 
ali se spominjajo Jahorine kot ene izmed prizorišč tekmovanj na OI. 

Independent Sample T-test: Statistične razlike med dvema skupinama. V Tabeli 21 so 
izračunane osnovne opisne statistike vprašanja, ali so anketiranci ob spremljanju olimpijskih 
iger navijali in proslavljali uspehe naših športnikov. Vidimo lahko, da se tisti anketiranci, ki 
so ob spremljanju olimpijskih iger navijali in proslavljali uspehe naših športnikov, v 
povprečju bolj strinjajo s trditvijo, da bi Jahorino želeli obiskati, ker so bile tam olimpijske 
igre. 

Tabela 21: T-test za vprašanji:Iz kakšnega razloga bi želeli obiskati Jahorino:Ker so bile 
tam OI; in Ali ste skupaj navijali in proslavljali uspehe naših športnikov? 

 

 
Drugi del izpisa v Tabeli 3, v Prilogi 8, kaže statistično preverjanje homogenosti varianc – 
Levene´s Test for Equality of Variances. V našem primeru razlika med variancama ni 
statistično značilna (p = 0,718), torej gledamo zgornjo vrednost T-testa. Vrednost 

 
Se spominjate Jahorine kot ene 
izmed prizorišč tekmovanj na 

OI? 
N Povprečje T-test Sig. 

Da 133 3,77 
Ker so bile tam 
olimpijske igre. (ocene 1 
do 5) 

Ne  35 3,43 
1,916 0,057 

 
Ali ste skupaj navijali in 
proslavljali uspehe naših 

športnikov? 
N Povprečje T-test Sig. 

Da 104 3,88 Ker so bile tam olimpijske 
igre. (ocene 1 do 5) Ne     5 3,40 

1,241 0,217 
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koeficienta je 1,241, statistična značilnost pa 0,217; med anketiranci, ki bi Jahorino želeli 
obiskati iz razloga, ker so bile tam olimpijske igre, ni statistično značilnih razlik glede na to, 
ali anketiranci ob spremljanju olimpijskih iger navijali in proslavljali uspehe naših 
športnikov ali ne. 
 
Hipoteza 7: Pri pojavu nostalgičnih čustev do ZOI 1984 in Jahorine so pomembni 
dogodki in vzgoja skozi odraščanje. Vidimo lahko, da so Jahorino iz spomina na OI 
obiskali v povprečju bolj tisti anketiranci, ki so v času odraščanja občasno igrali v 
organiziranih športnih ekipah. Iz tabel lahko razberemo tudi, da bi Jahorino obiskali, ker so 
bile tam olimpijske igre v povprečju bolj tisti anketirani, ki so v času odraščanja redno igrali 
v organiziranih športnih ekipah. V obeh primerih smo dobili statistično značilno razliko. V 
primeru pogostejšega igranja v času odraščanja v organiziranih športnih ekipah pa 
anketirance ni naredilo ob obisku Jahorine nič bolj nostalgične. Glede na zgornje rezultate 
bi lahko hipotezo 7 sprejeli. Ker pa v ostalih primerih analize, torej ANOVE analize 
trditev tretjega vprašanja ter nostalgičnih čustev ni bilo nobenih povezav, hipoteze 7 
ne moremo sprejeti.  
 
Test ANOVA – analiza variance. Tabela 22 predstavlja opisno statistiko za vsako 
posamezno skupino. Vidimo lahko, da so Jahorino iz spomina na OI obiskali v povprečju 
bolj tisti anketiranci, ki so v času odraščanja občasno igrali v organiziranih športnih ekipah.  
 
Tabela 22: Deleži med vprašanji; Zakaj ste obiskali Jahorino: Spomin na olimpijske igre; in 

Igral sem v organiziranih športnih ekipah. 
 

 
Igral sem v 

organiziranih športnih 
ekipah. 

N Povprečje F-test Sig. 

Nikoli   8 2,13 
Redko   8 3,00 
Občasno 18 3,83 
Pogosto   5 3,80 
Redno 20 3,50 

Spomin na 
olimpijske igre. 

Skupaj 59 3,37 

5,112 0,001 

 
V Tabeli 1 (Test of Homogeneity of Variances), v Prilogi 9 preverimo, ali so variance v 
skupinah enake ali različne. V našem primeru stopnja značilnosti znaša 0,726, torej ničelne 
domneve ne moremo zavrniti, variance so v vseh skupinah enake (Levenov test: p < 0,05).  
 
V Tabeli 2 (ANOVA), v Prilogi 9: Vsota kvadratov (Sum of Squares), število stopenj 
prostosti (df), vrednost enofaktorske analize variance (F) in stopnja statistične pomembnosti 
(Sig.); preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Za interpretacijo je tudi v 
tem primeru najpomembnejša stopnja statistične pomembnosti. Če je ta do 5 % (p ≤ 0,05), 
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potem zaključimo, da so razlike med vzorčnimi skupinami statistično pomembne, če pa je 
stopnja statistične pomembnosti večja od 5 % (p < 0,05), se aritmetične sredine vzorčnih 
skupin ne razlikujejo statistično pomembno.  
 
Vidimo lahko, da je stopnja značilnosti 0,001. Ničelno domnevo torej lahko zavrnemo in 
sklenemo, da sta povprečji vsaj v dveh skupinah statistično značilno različni. Morda so 
značilna vsa povprečja, vendar moramo za ta sklep analizirati rezultate Bonferronijevega 
testa (tabela Multiple Comparisons), s katerimi preverjamo razlike v povprečjih za vsak par 
skupin posebej.  
 
V Tabeli 3 (Multiple Comparisons), v Prilogi 9, imamo za vsak par skupin izračunano 
razliko v povprečjih, standardno napako, stopnjo značilnosti in 95 % interval zaupanja za 
razliko povprečij. Iz tabele je razvidno, da so statistično značilne razlike v povprečnem 
spominjanju na preteklost ob obisku Jahorine med anketiranimi, ki niso nikoli igrali v 
organiziranih športnih ekipah in tistimi, ki so igrali občasno (stopnja tveganja znaša 1 %), 
med tistimi, ki niso nikoli igrali in tistimi, ki so igrali pogosto (stopnja tveganja znaša 3,3 
%) ter med anketiranci, ki v času odraščanja nikoli niso igrali in tistimi, ki so igrali redno 
(stopnja tveganja znaša 1,1 %). Pari skupin, pri katerih se pojavijo statistično značilne 
razlike, so v tabeli označeni z zvezdico.  
 
Test ANOVA – analiza variance: Tabela 23 predstavlja opisno statistiko za vsako 
posamezno skupino. Vidimo lahko, da je obisk Jahorine naredilo nostalgične v povprečju 
bolj tiste anketirance, ki so v času odraščanja pogosto igrali v organiziranih športnih ekipah.  
 

Tabela 23: Deleži med vprašanji; Kakšna so bila vaša občutja med obiskom Jahorine: 
Naredilo me je nostalgičnega in igral sem v organiziranih športnih ekipah. 

 

 
Igral sem v 

organiziranih športnih 
ekipah. 

N Povprečje F-test Sig. 

Nikoli   8 3,38 
Redko   8 3,50 
Občasno 18 3,39 
Pogosto   5 4,20 
Redno 20 3,55 

Naredilo me je 
nostalgičnega. 

Skupaj 59 3,53 

0,731 0,575 

 
V Tabeli 4 (Test of Homogeneity of Variances), v Prilogi 9, preverimo, ali so variance v 
skupinah enake ali različne. V našem primeru stopnja značilnosti znaša 0,320, torej ničelne 
domneve ne moremo zavrniti, variance so v vseh skupinah enake (Levenov test: p < 0,05).  
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V Tabeli 5 (ANOVA), v Prilogi 9, vidimo, da je stopnja značilnosti trditve 0,575. Ničelno 
domnevo ne moremo zavrniti. Iz Tabele 6, v Prilogi 9, je razvidno, da statistično značilnih 
razlik ni.  
 
Test ANOVA – analiza variance: tabela 24 (Descriptives) predstavlja opisno statistiko za 
vsako posamezno skupino. Iz nje lahko razberemo, da bi Jahorino obiskali, ker so tam bile 
olimpijske igre, v povprečju bolj tisti anketirani, ki so v času odraščanja redno igrali v 
organiziranih športnih ekipah.  
 
Tabela 24: Deleži med vprašanji; Zakaj bi obiskal Jahorino: Ker so bile tam olimpijske igre 

in igral sem v organiziranih športnih ekipah. 
 

 
Igral sem v 

organiziranih športnih 
ekipah. 

N Povprečje F-test Sig. 

Nikoli  34 3,32 
Redko  27 3,44 
Občasno  43 3,88 
Pogosto     22 3,77 
Redno  40 4,00 

Ker so bile tam 
olimpijske igre. 

Skupaj 166 3,71 

3,363 0,011 

 
V Tabeli 7 (Test of Homogeneity of Variances), v Prilogi 9, preverimo, ali so variance v 
skupinah enake ali različne. V našem primeru stopnja značilnosti znaša 0,213, torej ničelne 
domneve ne moremo zavrniti, variance so v vseh skupinah enake (Levenov test: p < 0,05).  
 
V Tabeli 8 (ANOVA): vsota kvadratov, v Prilogi 9 lahko vidimo, da je stopnja značilnosti 
0,011. Ničelno domnevo torej lahko zavrnemo in sklenemo, da sta povprečji vsaj v dveh 
skupinah statistično značilno različni.  
 
V tabeli 9 (Multiple Comparisons), v Prilogi 9, imamo za vsak par skupin izračunano 
razliko v povprečjih, standardno napako, stopnjo značilnosti in 95 % interval zaupanja za 
razliko povprečij. Iz tabele je razvidno, da so statistično značilne razlike v želji po obisku 
Jahorine, ker so tam bile olimpijske med anketiranimi, ki nikoli niso igrali v organiziranih 
športnih ekipah in tistimi, ki so igrali redno (stopnja tveganja znaša 2,2 %). Pari skupin, pri 
katerih se pojavijo statistično značilne razlike, so v tabeli označeni z zvezdico. 
 
Med obiskom Jahorine in tem, s kom so anketirani obiskali Jahorino, ni statistično značilnih 
razlik. Prav tako ni statistično značilnih razlik med anketiranci, katere obisk Jahorine naredi 
nostalgične in tem, s kom so obiskali Jahorino. Tudi med tistimi, ki bi si želeli obiskati 
Jahorino zato, ker so bile tam OI 1984 in z željo anketirancev, s kom bi želeli obiskati 
Jahorino, ni statistično značilnih razlik. Torej glede na te rezultate hipoteze 8: Pri pojavu 
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nostalgičnih čustev do ZOI 1984 in Jahorine je pomembna vloga družine, ne morem 
sprejeti. 
 
Test ANOVA – analiza variance: v Tabeli 25 vidimo, da je stopnja značilnosti trditve 
0,312. Ničelno domnevo ne moremo zavrniti. Iz Tabele 3, v Prilogi 10, je razvidno, da 
statistično značilnih razlik ni.  
 
Tabela 25: Deleži med vprašanji; Zakaj sem obiskal Jahorino: Spomin na olimpijske igre in 

s kom sem obiskal Jahorino 
 

 S kom ste obiskali 
Jahorino? N Povprečje F-test Sig. 

Sam  7 3,29 
Z družino  8 2,75 
S prijatelji 39 3,49 
Drugo  6 3,67 

Spomin na 
olimpijske igre 

Skupaj 60 3,38 

1,218 ,312 

 
V Tabeli 1 (Test of Homogeneity of Variances), v Prilogi 10, preverimo, ali so variance v 
skupinah enake ali različne. V našem primeru stopnja značilnosti znaša 0,920, torej ničelne 
domneve ne moremo zavrniti, variance so v vseh skupinah enake (Levenov test: p < 0,05).  
 
Test ANOVA – analiza variance: Tabela 26 predstavlja opisno statistiko za vsako 
posamezno skupino. Vidimo lahko, da je obisk naredil nostalgične v povprečju bolj tiste 
anketirane, ki so Jahorino obiskali s prijatelji.  
 
Tabela 26: Deleži med vprašanji: Kakšna so bila občutja med obiskom Jahorine: naredilo 

me je nostalgičnega in s kom sem obiskal Jahorino 
 

 S kom ste obiskali 
Jahorino? N Povprečje F-test Sig. 

Sam   7 3,43 
Z družino   8 3,13 
S prijatelji 40 3,65 
Drugo   5 3,40 

Naredilo me je 
nostalgičnega  

Skupaj 60 3,53 

0,721 0,543 

 
V Tabeli 4 (Test of Homogeneity of Variances), v Prilogi 10, preverimo, ali so variance v 
skupinah enake ali različne. V našem primeru stopnja značilnosti znaša 0,868 , torej ničelne 
domneve ne moremo zavrniti, variance so v vseh skupinah enake (Levenov test: p < 0,05).  
 
V Tabeli 26 in v Tabeli 5, v Prilogi 10, se aritmetične sredine vzorčnih skupin ne razlikujejo 
statistično pomembno. Vidimo lahko, da je stopnja značilnosti trditve 0,543. Ničelno 
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domnevo ne moremo zavrniti. Iz Tabele 6, v Prilogi 10, je razvidno, da statistično značilnih 
razlik ni.  
 
Test ANOVA – analiza variance: iz tabele 27 je razvidno, da bi Jahorino želeli obiskati, 
ker so bile tam OI 1984, v povprečju bolj tisti anketiranci, ki bi Jahorino želeli obiskati s 
prijatelji.  
 
Tabela 27: Deleži med vprašanji: Zakaj bi želel obiskati Jahorino: ker so bile tam OI; in s 

kom bi želel obiskati Jahorino? 
 

 S kom bi obiskali 
Jahorino? N Povprečje F-test Sig. 

Sam   4 3,50 
Z družino  79 3,65 
S prijatelji  75 3,80 
Drugo  11 3,45 

Ker so bile tam 
olimpijske igre. 

Skupaj 169 3,70 

0,654 0,581 

 
V Tabeli 8 (Test of Homogeneity of Variances), v Prilogi 10, preverimo, ali so variance v 
skupinah enake ali različne. V našem primeru stopnja značilnosti znaša 0,492, torej ničelne 
domneve ne moremo zavrniti, variance so v vseh skupinah enake (Levenov test: p < 0,05).  
 
V Tabeli 7, v Prilogi 10 (ANOVA): vsota kvadratov (Sum of Squares), število stopenj 
prostosti (df), vrednost enofaktorske analize variance (F) in stopnja statistične pomembnosti 
(Sig.); preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Za interpretacijo je tudi v 
tem primeru najpomembnejša stopnja statistične pomembnosti. Če je ta do 5 % (p ≤ 0,05), 
potem zaključimo, da so razlike med vzorčnimi skupinami statistično pomembne, če pa je 
stopnja statistične pomembnosti večja od 5 % (p < 0,05), se aritmetične sredine vzorčnih 
skupin ne razlikujejo statistično pomembno. Vidimo lahko, da je stopnja značilnosti trditve 
0,581. Ničelno domnevo ne moremo zavrniti. Iz Tabele 9, v Prilogi 10, je razvidno, da 
statistično značilnih razlik ni.  
 
7.3  UGOTOVITVE EMPIRIČNE RAZISKAVE 
 
Raziskava, ki je bila izvedena, je podala naslednje rezultate: 
 
• Potrditev hipoteze 1: da je dejstvo, da so bile na Jahorini tekme za olimpijske igre, 

pomemben motiv za obisk Jahorine s strani Slovencev in da imajo spomini veliko 
vlogo pri odločanju Slovencev za obisk Jahorine, tako pri tistih anketirancih, ki so 
Jahorino že obiskali, kot tudi pri tistih, ki Jahorine še niso obiskali. 

• Potrditev hipoteze 2: da ima starost pomembno vlogo pri pojavu nostalgičnih čustev 
do Jahorine pri udeležencih raziskave, ki so Jahorino že obiskali in tudi pri tistih, ki je 
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še niso ter vpliva na odločitev za prvi obisk ali ponovni obisk Jahorine. Anketiranci 
obisk Jahorine povezujejo z nostalgičnimi čustvi in jih povezujejo s preteklostjo, 
Jahorina pa jih spomni na prijetna doživetja v preteklosti. 

• Zavrnitev hipoteze 3: Kljub temu, da rezultati pokažejo, da se tisti anketiranci, ki so 
spremljali OI 1984 v medijih, v povprečju bolj strinjajo s trditvijo, da so Jahorino 
obiskali, ker so bile tam OI in jim je potovanje vzbudilo prijetno spominjanje, ne 
morem potrditi Hipoteze 3, da so tisti Slovenci, ki so ZOI 1984 spremljali v medijih, 
bolj nostalgični za Jahorino in se tudi s tega razloga odločajo za obisk Jahorine, saj je 
le ena trditev pokazala statistično značilno razliko. 

• Zavrnitev hipoteze 4: da je nostalgija za ZOI 1984 in s tem Jahorino močnejša pri 
Slovencih, ki so moškega spola, saj ni zaznati nobenih razlik v nostalgični občutkih 
med obiskom in trditvijo, da bi Jahorino obiskali, ker so bile tam ZOI. 

• Zavrnitev hipoteze 5: da Slovenci, ki imajo pozitiven odnos do preteklost in 
Jugoslavije pogosteje gojijo nostalgična čustva do Jahorine in je za njih dejstvo, da so 
bile na Jahorini tekme za olimpijske kolajne, pomemben motivator za obisk. 

• Zavrnitev hipoteze 6: da je nostalgija za ZOI na Jahorini močnejša pri potrošnikih, ki 
imajo pozitiven odnos do ZOI 1984. 

• Zavrnitev hipoteze 7: dogodki pri odraščanju in vzgoja sta pomembna dejavnika pri 
pojavu nostalgije za Jahorino ter motiviranjem za obisk le-te. Kljub temu, da nekateri 
rezultati nakazujejo na potrditev hipoteze, te ne morem sprejeti. 

• Zavrnitev hipoteze 8: da ima družina pomembno vlogo pri pojavu nostalgije za 
Jahorino tako pri udeležencih, ki so Jahorino že obiskali in tudi pri tistih, ki Jahorine 
še niso obiskali. 

 
 
SKLEP 
 
Športna in turistična dejavnost je zelo dinamična. Dnevno smo priča novim športnim 
dejavnostim, doživetjem in igram, kar prinaša managarjem turističnih destinacij velike 
priložnosti v razvoju. Prav tako lahko na nasprotni strani športni managerji skozi turizem 
dosežejo večjo uporabo športnih zmogljivosti ter spodbudijo organizacijo različnih športnih 
prireditev, ustanovijo športne ekipe in s tem promovirajo šport ter ustvarijo skupine 
navijačev. Dobro organizirana športna prireditev ponese v svet podobo destinacije in njenih 
atrakcij in povzroči dolgotrajno turistično povpraševanje. 
 
Športni turistični managerji morajo poznati in razumeti motive ter pričakovanja določenih 
športnih turistov. S pomočjo tega je treba razviti različne pristope in akcije za privabljanje 
turistov v destinacijo, kjer jim je potrebno zagotoviti doživetje, ki so ga pričakovali ter s tem 
zagotoviti veliko zadovoljstvo gostov.  
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Raziskovalci opozarjajo predvsem na negativne posledice, ki jih imajo velike športne 
prireditve na okolico, lokalno prebivalstvo in kraj, v katerem se dogajajo. Nostalgični 
športni turizem lahko pomaga pri oživitvi športnih prizorišč, ki ostanejo po velikem 
dogodku neizkoriščena. Managerji se morajo zavedati, da je nostalgija pomemben dejavnik 
pri motivaciji turistov, ki obiskujejo ta prizorišča.  
 
Nostalgični obiskovalci v športno destinacijo prinesejo svoja občutja in prijetne spomine. 
Svojo izkušnjo v preteklosti podoživijo v sedanjosti. Za to, da bo njihova izkušnja pozitivna, 
se morajo turistični delavci potruditi in nuditi obiskovalcem tisto, kar ti pričakujejo, da bodo 
doživeli, to pa je edinstveno ter enkratno izkušnjo, ki jih bo za vedno povezala z destinacijo. 
Pomembneje je, da jim dopustimo, naj si sami ustvarijo svoja doživetja in jim le-teh ne 
vsiljujemo. Kljub temu pa jih moramo spodbuditi, da bodo vse možnosti, ki jih ponuja 
destinacija, odkrili in jih doživeli na svoj edinstven način.  
 
Glede na rezultate raziskave menim, da se morajo turistični delavci na Jahorini močno 
zavedati nostalgije kot močnega motivatorja, ki privablja Slovence na to planino. Svojo 
strategijo razvoja, predvsem pa trženjsko, morajo prilagoditi in oblikovati glede na rezultate, 
ki jih je podala raziskava.  
 
Predvsem se morajo zavedati, da starejši obiskovalci pogosteje prihajajo na Jahorino zaradi 
nostalgije po starih dobrih časih. Produkte in storitve morajo za njih oblikovati tako, da 
bodo vsebovali kanček nostalgije, po kateri ti hrepenijo, saj bodo le tako zadovoljili njihova 
pričakovanja ter bodo odšli s počitnikovanja zadovoljni in bodo ponesli dober glas o 
destinaciji nazaj v svojo domovino.  
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Priloga 1: Slovarček slovenskih prevodov tujih izrazov 
 
International olympic commitee – Mednarodni olimpijski komite 
Kantonalno javno poduzeče – Kantonalno javno podjetje 
Republički zavod za statistiku Republike Srpske – Republiški zavod za statistiko Republike 
Srpske 
 
Priloga 2: Seznam uporabljenih kratic 
 
EU – Evropska unija 
IOC – International olympic commitee 
OI – olimpijske igre 
SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika 
ZOI – zimske olimpijske igre 
 
Priloga 3: Vprašalnik 
 
1) Kako pogosto ste se udeleževali naslednjih aktivnosti, ko ste odraščali?  

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Redno 
Igral sem v ...      
Obiskoval sem ...      
Spremljal sem TV ...      
Poslušal sem ...      
Z drugimi sem se ...      
Bral sem prispevke ...      
Zbiral sem ...      
Obiskal sem ...      
 
1) Se imate za športnega navdušenca?  

 Da  
 Ne  

 
2) Kateri je vaš najbolj priljubljen šport?  

 Kolesarjenje  
 Košarka  
 Nogomet  
 Planinarjenje  
 Plavanje  
 Smučanje, sankanje, deskanje na snegu  
 Tek na smučeh  
 Drugo:  

 
3) Se spominjate nekdanje države Jugoslavije?  

 Da  
 Ne  

 
4) Kakšen odnos imate do nekdanje skupne države Jugoslavije?  

 Zelo 
negativen 

Negativen Nimam 
odnosa 

Pozitiven Zelo 
pozitiven 

Ne vem Zavrnil Neustrezno

Moj odnos je:         
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5) Ali bi se želeli vrniti v tiste čase?  
 Da  
 Ne  
 Mogoče  
 Ne vem  

 
6) Menite, da ste (so) v Jugoslaviji živeli boljše kot danes?  

 Da  
 Ne  
 Mogoče  
 Ne vem  

 
1) Ali se spominjate olimpijskih iger v Sarajevu leta 1984?  

 Da  
 Ne  

 
2) Kakšni so vaši spomini na omenjene olimpijske igre v Sarajevu?  

 Zelo 
negativni

Negativni Nimam 
posebnih 

... 

Pozitivni Zelo 
pozitivni 

Ne vem Zavrnil Neustrezn
o 

Spomini so:         
 
3) Ali imate doma še vedno kakšen spominek z omenjenih olimpijskih iger?  

 Da  
 Ne  

 
4) Ste spremljali OI 1984 v medijih?  

 Da  
 Ne  

 
5) S kom ste ga spremljali?  

 Sam  
 Z družino  
 S prijatelji  
 Drugo:  

 
6) Ste skupaj navijali in proslavljali uspehe naših športnikov?  

 Da  
 Ne  

 
7) Se spominjate Jahorine kot ene izmed prizorišč tekmovanj na OI?  

 Da  
 Ne  

 
8) Kakšni so vaši spomini, povezani z Jahorino?  

 Zelo 
negativni

Negativni Nimam 
posebnih 

... 

Pozitivni Zelo 
pozitivni

Ne vem Zavrnil Neustrezno 

Spomini so:         
 
9) Ste kdaj obiskali Jahorino?  

 Da  
 Ne  

 
10) Kolikokrat ste bili na Jahorini?  

 1-krat  
 2-krat  
 3- do 5-krat  
 Večkrat  

 
11) Ocenite, iz katerega razloga ste obiskali Jahorino?  
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 Se 
odločno 

ne ... 

Se ne 
strinjam 

Sem 
nevtralen/

na 

Se 
strinjam 

Se močno 
strinjam 

Ne vem Zavrnil Neustrezno 

Spomin na ...         
Spomin na stare ...         
Spomin na 
nekdanjo ... 

        

Lepe narave         
Šport in rekreacija         
Zabava         
Priložnost za ...         
Vrnitev v otroštvo 
... 

        

Priložnost ...         
Priložnost videti ...         
 
 
12) Ocenite naslednje trditve, če pomislite na vaše potovanje na Jahorino:  

 Se 
odločno 

ne ... 

Se ne 
strinjam 

Sem 
nevtralen/

na 

Se 
strinjam 

Se 
odločno 
strinjam 

Ne vem Zavrnil Neustrezn
o 

Spominja me na ...         
Potovanje mi je ...         
Naredilo meje ...         
Spomnilo me je na 
... 

        

Prijetno ...         
Spomnilo me je na 
... 

        

 
13) S kom ste obiskali Jahorino?  

 Sam  
 Z družino  
 S prijatelji  
 Drugo:  

 
14) Ste bili zadovoljni z obiskom Jahorine? Ocenite od 1 (nezadovoljen/a) do 5 (zelo zadovoljen/a).  

 1 2 3 4 5 Ne vem Zavrnil Neustrezn
o 

V21a         
 
15) Boste še kdaj obiskali Jahorino?  

 Da  
 Verjetno  
 Mogoče  
 Ne  

 
16) Bi želeli obiskati Jahorino?  

 Da  
 Ne  

 
17) S kom bi jo želeli obiskati?  

 Sam  
 Z družino  
 S prijatelji  
 Drugo:  
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18) Iz kakšnega razloga bi jo želeli obiskati?  

 Se 
odločno 

ne ... 

Se ne 
strinjam 

Sem 
nevtralen

Se 
strinjam 

Se močno 
strinjam 

Spomin na boljše ...      
Spomin na športne 
... 

     

Spomin na 
nekdanjo ... 

     

Lepa narava      
Šport in rekreacija      
Zabava      
Priložnost za ...      
Vrnitev v otroštvo 
... 

     

Ker so tam dosegale 
... 

     

Ker so bile tam ...      
 
19) Ali boste v prihodnosti obiskali Jahorino?  

 Da  
 Verjetno  
 Mogoče  
 Ne  

 
1) Spol  

 Moški  
 Ženska  

 
2) Starost  

 Do 20 let  
 Od 20 do 30 let  
 Od 31 do 40 let  
 Od 41 do 50 let  
 Nad 50 let  

 
3) Končana izobrazba  

 Osnovna šola  
 Srednja šola  
 Višja ali visoka šola  
 Univerzitetna izobrazba  
 Drugo:  

 
4) Vaš dohodek  

 Do 500 EUR  
 Od 500 do 1.000 EUR  
 Od 1.000 do 2.000 EUR  
 Nad 2.000 EUR  
 Nimam rednega dohodka.  
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Priloga 4: Preizkus hipoteze 2 
 

Tabela 1: Levenov test o enakosti varianc (Kakšna so bila vaša občutja ob obisku Jahorine?) za preizkus 
hipoteze 2 

 
Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Spominja me na preteklost. 1,184a 2 56 0,314 
Potovanje mi je vzbudilo prijetne spomine. 1,513 3 59 0,220 
Naredilo me je nostalgičnega.  1,621b 2 55 0,207 
Spomnilo me je na mojo mladost. 1,650c 2 54 0,202 
Prijetno spominjanje na preteklost. 2,669d 2 54 0,078 
Spomnilo me je na prijetna doživetja v preteklosti. 3,290e 2 55 0,045 

 
 

Tabela 2: Ponoven test za trditev: Spomnilo me je na prijetna doživetja v preteklosti 
 

Robust Tests of Equality of Means 
Spomnilo me je na prijetna doživetja v preteklosti 

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch 11,262 2 15,690 0,001 
Brown-Forsythe 10,148 2 24,785 0,001 
a. Asymptotically F distributed. 

 
 

Tabela 3: Rezultati obdelave testa ANOVA (Kakšna so bila vaša občutja ob obisku Jahorine?) za preizkus 
hipoteze 2 

 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7,804 2 3,902 5,368 0,007 

Within Groups 40,705 56 0,727   

Spominja me na preteklost. 

Total 48,508 58    

Between Groups 4,996 2 2,498 3,243 0,046 

Within Groups 44,676 58 0,770   

Potovanje mi je vzbudilo 
prijetne spomine. 

Total 49,672 60    

Between Groups 4,417 2 2,208 2,526 0,089 

Within Groups 48,083 55 0,874   

Naredilo me je nostalgičnega.

Total 52,500 57    

Between Groups 11,817 2 5,908 6,588 0,003 

Within Groups 48,429 54 0,897   

Spomnilo me je na mojo 
mladost. 

Total 60,246 56    

Between Groups 17,337 2 8,669 10,024 0,000 

Within Groups 46,698 54 0,865   

Prijetno spominjanje na 
preteklost. 

Total 64,035 56    

Between Groups 18,816 2 9,408 11,047 0,000 

Within Groups 46,839 55 0,852   

Spomnilo me je na prijetna 
doživetja v preteklosti. 

Total 65,655 57    
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Tabela 4: Primerjava statistično značilnih razlik za preizkus hipoteze2 
 
 

Multiple Comparisons 
Bonferroni 

95 % Confidence Interval 
Dependent 
Variable (I) starostnova (J) starostnova 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound 
Upper 
Bound 

Od 31 do 40 let -0,478 0,368 0,597 -1,39 0,43 Od 21 do 30 let 

Od 41 do 50 let -1,034* 0,359 0,017 -1,92 -0,15 

Od 21 do 30 let 0,478 0,368 0,597 -0,43 1,39 Od 31 do 40 let 

Od 41 do 50 let -0,556 0,238 0,069 -1,14 0,03 

Od 21 do 30 let 1,034* 0,359 0,017 0,15 1,92 

Spominja me na 
preteklost. 

Od 41 do 50 let 

Od 31 do 40 let 0,556 0,238 0,069 -0,03 1,14 

Od 31 do 40 let -0,180 0,379 1,000 -1,11 0,75 Od 21 do 30 let 

Od 41 do 50 let -0,700 0,367 0,184 -1,61 0,21 

Od 21 do 30 let 0,180 0,379 1,000 -0,75 1,11 Od 31 do 40 let 

Od 41 do 50 let -0,520 0,242 0,106 -1,12 0,08 

Od 21 do 30 let 0,700 0,367 0,184 -0,21 1,61 

Potovanje mi je 
vzbudilo prijetne 
spomine. 

Od 41 do 50 let 

Od 31 do 40 let 0,520 0,242 0,106 -0,08 1,12 

Od 31 do 40 let -0,318 0,406 1,000 -1,32 0,68 Od 21 do 30 let 

Od 41 do 50 let -0,759 0,394 0,178 -1,73 0,21 

Od 21 do 30 let 0,318 0,406 1,000 -0,68 1,32 Od 31 do 40 let 

Od 41 do 50 let -0,440 0,264 0,304 -1,09 0,21 

Od 21 do 30 let 0,759 0,394 0,178 -0,21 1,73 

Naredilo me je 
nostalgičnega. 

Od 41 do 50 let 

Od 31 do 40 let 0,440 0,264 0,304 -0,21 1,09 

Od 31 do 40 let -0,273 0,409 1,000 -1,28 0,74 Od 21 do 30 let 

Od 41 do 50 let -1,106* 0,402 0,024 -2,10 -0,11 

Od 21 do 30 let 0,273 0,409 1,000 -0,74 1,28 Od 31 do 40 let 

Od 41 do 50 let -0,833* 0,269 0,009 -1,50 -0,17 

Od 21 do 30 let 1,106* 0,402 0,024 0,11 2,10 

Spomnilo me je 
na mojo mladost. 

Od 41 do 50 let 

Od 31 do 40 let 0,833* 0,269 0,009 0,17 1,50 

Od 31 do 40 let -0,422 0,404 0,901 -1,42 0,58 Od 21 do 30 let 

Od 41 do 50 let -1,393* 0,393 0,002 -2,36 -0,42 

Od 21 do 30 let 0,422 0,404 0,901 -0,58 1,42 Od 31 do 40 let 

Od 41 do 50 let -0,971* 0,265 0,002 -1,63 -0,32 

Od 21 do 30 let 1,393* 0,393 0,002 0,42 2,36 

Prijetno 
spominjanje na 
preteklost. 

Od 41 do 50 let 

Od 31 do 40 let 0,971* 0,265 0,002 0,32 1,63 

Od 31 do 40 let -0,468 0,400 0,744 -1,46 0,52 Od 21 do 30 let 

Od 41 do 50 let -1,458* 0,389 0,001 -2,42 -0,50 

Od 21 do 30 let 0,468 0,400 0,744 -0,52 1,46 Od 31 do 40 let 

Od 41 do 50 let -0,991* 0,261 0,001 -1,63 -0,35 

Od 21 do 30 let 1,458* 0,389 0,001 0,50 2,42 

Spomnilo me je 
na prijetna 
doživetja v 
preteklosti. 

Od 41 do 50 let 

Od 31 do 40 let 0,991* 0,261 0,001 0,35 1,63 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Tabela 5: Primerjava statistično značilnih razlik za preizkus hipoteze 2 
 

Multiple Comparisons 
Spomnilo me je na prijetna doživetja v preteklosti. 
Bonferroni 

95 % Confidence Interval 
(I) starostnova (J) starostnova 

Mean Difference (I-
J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

Od 31 do 40 let -0,468 0,400 0,744 -1,46  0,52 Od 21 do 30 let 

Od 41 do 50 let -1,458* 0,389 0,001 -2,42 -0,50 

Od 21 do 30 let 0,468 0,400 0,744 -0,52  1,46 Od 31 do 40 let 

Od 41 do 50 let  -0,991* 0,261 0,001 -1,63 -0,35 

Od 21 do 30 let  1,458* 0,389 0,001 0,50  2,42 Od 41 do 50 let 

Od 31 do 40 let  0,991* 0,261 0,001 0,35 1,63 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
 

Priloga 5: Preizkus hipoteze 3 
 
Tabela 1: T-test (t-test za vprašanji: razlog obiska Jahorine: spomin na olimpijske igre, prijetno spominjanje 

na preteklost, ker so bile tam OI in ali ste spremljali OI v medijih) za preizkus hipoteze 3. 
 

Group Statistics 

 Ste spremljali OI 
1984 v medijih? N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Da 46 3,48 1,049 0,155  Spomin na olimpijske igre. 

Ne 14 3,07 1,141 0,305 

Da 44 3,59 1,085 0,164 Prijetno spominjanje na preteklost. 

Ne 15 3,53 1,060 0,274 

Da 114 3,84 0,888 0,083 Ker so bile tam olimpijske igre. 

Ne 56 3,41 1,023 0,137 
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Tabela 2: T-test (Iz katerega razloga ste obiskali Jahorino in spremljanje OI v medijih) za preizkus hipoteze 3 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95 % Confidence Interval of the 
Difference 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Differenc

e Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

0,147 0,702 1,246 58 0,218 0,407 ,327 -0,247 1,061 Spomin na 
olimpijske 
igre. 

Equal 
variances 
not assumed 

  
1,190 20,155 0,248 0,407 ,342 -0,306 1,120 

Equal 
variances 
assumed 

0,001 0,976 0,178 57 0,859 0,058 ,323 -0,588 0,704 Prijetno 
spominjanje 
na 
preteklost. Equal 

variances 
not assumed 

  
0,181 24,760 0,858 0,058 ,319 -0,599 0,715 

Equal 
variances 
assumed 

2,893 0,091 2,829 168 0,005 0,431 ,152 0,130 0,732 Ker so bile 
tam 
olimpijske 
igre. Equal 

variances 
not assumed 

  
2,696 96,823 0,008 0,431 ,160 0,114 0,749 

 
 
 
Priloga 6: Preizkus hipoteze 4 
 

Tabela 1: T-test (t-test za vprašanji: razlog obiska Jahorine: spomin na olimpijske igre in spol) za preizkus 
hipoteze 4 

Group Statistics 

 Spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Moški 37 3,54 1,016 0,167 Spomin na olimpijske igre. 

Ženski 22 3,09 1,151 0,245 
 
 

Tabela 2: T-test (za vprašanji razlog obiska Jahorine; spomin na OI in spol) za preizkus hipoteze 4 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95 % Confidence Interval 
of the Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

0,254 0,616 1,564 57 0,123 0,450 0,288 -0,126 1,025 Spomin na 
olimpijske 
igre. 

Equal 
variances 
not assumed 

  
1,515 39,976 0,138 0,450 0,297 -0,150 1,050 
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Tabela 3: T-test (t-test za vprašanji: Občutja m d obiskom Jahorine:naredilo me je nostalgičnega in spol) za 

preizkus hipoteze 4. 
 

Group Statistics 

 Spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Moški 37 3,62 0,924 0,152 Naredilo me je nostalgičnega.  

Ženski 22 3,36 1,049 0,224 

 
Tabela 4: T-test (za vprašanji, kakšni so bili občutki ob obisku Jahorine; naredilo me je nostalgičnega in spol) 

za preiskus hipoteze 4 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95 % Confidence Interval 
of the Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

0,867 0,356 0,986 57 0,328 0,258 0,262 -0,266 0,782 Naredilo 
me je 
nostalgičn
ega . Equal 

variances 
not assumed 

  
0,955 39,887 0,346 0,258 0,270 -0,288 0,804 

 
Tabela 5: T-test za vprašanji: razlog obiska Jahorine: Ker so bile tam olimpijske igre in spol, za preizkus 

hipoteze 4. 
 

Group Statistics 

 Spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Moški 98 3,70 0,911 0,092 Ker so bile tam olimpijske igre. 

Ženski 68 3,74 0,987 0,120 
 
 

Tabela 6: T-test (za vprašanji: zakaj bi obiskali Jahorino; ker so bile tam OI in spol) za preizkus hipoteze 4 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances T-test for Equality of Means 

  
  

95 % Confidence Interval of 
the Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

0,475 0,492 -0,210 164 0,834 -0,031 0,149 -0,325 0,262 Ker so 
bile tam 
olimpijsk
e igre. Equal 

variances 
not assumed 

  
-0,207 136,618 0,836 -0,031 0,151 -0,330 0,267 
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Priloga 7: Preizkus hipoteze 5 
 

Tabela 1: Levenov test o enakosti varianc, za preizkus hipoteze 5 
 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Spomin na olimpijske igre. ,176 2 55 ,839 
Naredilo me je nostalgičnega.  1,291 2 55 ,283 
Ker so bile tam olimpijske igre. 4,229 2 159 ,016 

 
Tabela 2: Rezultati obdelave testa ANOVA za preizkus hipoteze 5 

 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 0,604 2 0,302 0,254 0,776 

Within Groups 65,276 55 1,187   

Spomin na olimpijske igre. 

Total 65,879 57    

Between Groups 9,180 2 4,590 5,579 0,006 

Within Groups 45,251 55 0,823   

Naredilo me je nostalgičnega.  

Total 54,431 57    

Between Groups 2,762 2 1,381 1,498 0,227 

Within Groups 146,602 159 0,922   

Ker so bile tam olimpijske igre. 

Total 149,364 161    
 

Tabela 3: Primerjava statistično značilnih razlik, za preizkus hipoteze 5 
 

Multiple Comparisons 
Bonferroni 

95 % Confidence 
Interval 

Dependent Variable 
(I) Bi se želeli vrniti v 
tiste čase? 

(J) Bi se želeli vrniti v 
tiste čase? Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Ne 0,185 0,393 1,000 -0,79 1,16 Da 

Mogoče 0,218 0,339 1,000 -0,62 1,06 

Da -0,185 0,393 1,000 -1,16 0,79 Ne 

Mogoče 0,033 0,445 1,000 -1,06 1,13 

Da -0,218 0,339 1,000 -1,06 0,62 

Spomin na olimpijske 
igre. 

Mogoče 

Ne -0,033 0,445 1,000 -1,13 1,06 

Ne 0,703 0,330 0,113 -0,11 1,52 Da 

Mogoče 0,844* 0,274 0,010 0,17 1,52 

Da -0,703 0,330 0,113 -1,52 0,11 Ne 

Mogoče 0,141 0,361 1,000 -0,75 1,03 

Da -0,844* 0,274 0,010 -1,52 -0,17 

Naredilo me je 
nostalgičnega. 

Mogoče 

Ne -0,141 0,361 1,000 -1,03 0,75 

Ne 0,354 0,206 0,265 -0,15 0,85 Da 

Mogoče 0,135 0,170 1,000 -0,28 0,55 

Da -0,354 0,206 0,265 -0,85 0,15 Ne 

Mogoče -0,219 0,219 0,957 -0,75 0,31 

Ker so bile tam 
olimpijske igre. 

Mogoče Da -0,135 0,170 1,000 -0,55 0,28 
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Ne 0,219 0,219 0,957 -0,31 0,75 

Tabela 4: Rezultati obdelave testa ANOVA, za preizkus hipoteze 5 
 

ANOVA 
Ker so bile tam olimpijske igre. 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,762 2 1,381 1,498 ,227 
Within Groups 146,602 159 ,922   
Total 149,364 161    
 

Tabela 5: Primerjava statistično značilnih razlik, za preizkus hipoteze 5 
 

Multiple Comparisons 
Ker so bile tam olimpijske igre. 
Bonferroni 

95 % Confidence Interval (I) Bi se želeli 
vrniti v tiste 
čase? 

(J) Bi se želeli 
vrniti v tiste 
čase? Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Ne 0,354 0,206 0,265 -0,15 0,85 Da 

Mogoče 0,135 0,170 1,000 -0,28 0,55 

Da -0,354 0,206 0,265 -0,85 0,15 Ne 

Mogoče -0,219 0,219 0,957 -0,75 0,31 

Da -0,135 0,170 1,000 -0,55 0,28 Mogoče 

Ne 0,219 0,219 0,957 -0,31 0,75 

 
Tabela 6: Levenov test o enakosti varianc (Zakaj ste obiskali Jahorino?), za preizkus hipoteze 5 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Spomin na olimpijske igre. 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,887 3 55 0,142 

 
Tabela 7: Rezultati obdelave testa ANOVA (Ali bi se želeli vrniti v tiste čase?), za preizkus hipoteze 5 

 
ANOVA 

Spomin na olimpijske igre 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,376 3 1,125 0,961 0,418 
Within Groups 64,420 55 1,171   
Total 67,797 58    
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Tabela 8: Primerjava statistično značilnih razlik, za preizkus hipoteze 5 

 
Multiple Comparisons 

Spomin na olimpijske igre. 
Bonferroni 

95 % Confidence Interval (I) Menite, da ste (so) v 
Jugoslaviji živeli bolje kot 
danes? 

(J) Menite, da ste (so) v 
Jugoslaviji živeli bolje kot 
danes? 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Ne 0,199 0,378 1,000 -0,84 1,23 

Mogoče 0,563 0,347 ,663 -0,39 1,51 

Da 

Ne vem 0,563 0,789 1,000 -1,60 2,72 

Da -0,199 0,378 1,000 -1,23 0,84 

Mogoče 0,364 0,436 1,000 -0,83 1,56 

Ne 

Ne vem 0,364 0,832 1,000 -1,91 2,64 

Da -0,563 0,347 ,663 -1,51 0,39 

Ne -0,364 0,436 1,000 -1,56 0,83 

Mogoče 

Ne vem 0,000 0,818 1,000 -2,24 2,24 

Da -0,563 0,789 1,000 -2,72 1,60 

Ne -0,364 0,832 1,000 -2,64 1,91 

Ne vem 

Mogoče 0,000 0,818 1,000 -2,24 2,24 

 

Priloga 8: Preizkus hipoteze 6 
 
 

Tabela 1: T-test (za vprašanj,i zakaj ste obiskali Jahorino; spomin na OI in Se spominjate ZOI 1984 v 
Sarajevu) za preizkus hipoteze 6 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95 % Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

1,009 0,320 0,841 55 0,404 0,392 0,466 -0,542 1,326 Spomin na 
olimpijske 
igre. 

Equal 
variances 
not assumed 

  
0,990 6,904 0,356 0,392 0,396 -0,547 1,332 
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Tabela 2: T-test (za vprašanji zakaj bi obiskali Jahorino; ker so bile tam OI in Se spominjate Jahorine kot ene 

izmed prizorišč tekmovanj za OI) za preizkus hipoteze 6 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95 % Confidence 
Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Differenc

e Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

0,933 0,335 1,916 166 0,057 0,346 0,180 -0,010 0,702 Ker so bile 
tam 
olimpijske 
igre. Equal 

variances not 
assumed 

  
2,203 66,037 0,031 0,346 0,157 0,032 0,659 

 
Tabela 3: T-test (za vprašanji: Zakaj bi obiskali Jahorino; ker so bile tam OI in: Ste skupaj navijali in 

proslavljali uspehe naših športnikov) za preizkus hipoteze 6 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95 % Confidence Interval of 
the Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

0,131 0,718 1,241 107 0,217 0,485 0,390 -0,289 1,259 Ker so 
bile tam 
olimpijske 
igre. Equal 

variances 
not assumed 

  
1,186 4,356 0,296 0,485 0,409 -0,614 1,584 

 
 

Priloga 9: Preizkus hipoteze 7 
 

Tabela 1: Levenov test o enakosti varianc (Zakaj ste obiskali Jahorino?), za preizkus hipoteze 7 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Spomin na olimpijske igre. 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0,513 4 54 0,726 
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Tabela 2: Rezultati obdelave testa ANOVA (Zakaj ste obiskali Jahorino?) za preizkus hipoteze 7 

 
ANOVA 

Spomin na olimpijske igre. 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 18,622 4 4,655 5,112 0,001 
Within Groups 49,175 54 0,911   
Total 67,797 58    
 
 

Tabela 3: Primerjava statistično značilnih razlik za preizkus hipoteze 7 
 

Multiple Comparisons 
Spomin na olimpijske igre. 
Bonferroni 

95 % Confidence Interval (I) Igral sem v 
organiziranih 
športnih ekipah. 

(J) Igral sem v 
organiziranih 
športnih ekipah. Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Redko -0,875 0,477 0,722 -2,27 0,52 

Občasno -1,708* 0,405 0,001 -2,90 -0,52 

Pogosto -1,675* 0,544 0,033 -3,27 -0,08 

Nikoli 

Redno -1,375* 0,399 0,011 -2,54 -0,21 

Nikoli 0,875 0,477 0,722 -0,52 2,27 

Občasno -0,833 0,405 0,447 -2,02 0,35 

Pogosto -0,800 0,544 1,000 -2,39 0,79 

Redko 

Redno -0,500 0,399 1,000 -1,67 0,67 

Nikoli 1,708* 0,405 0,001 0,52 2,90 

Redko 0,833 0,405 0,447 -0,35 2,02 

Pogosto 0,033 0,482 1,000 -1,38 1,45 

Občasno 

Redno 0,333 0,310 1,000 -0,57 1,24 

Nikoli 1,675* 0,544 0,033 0,08 3,27 

Redko 0,800 0,544 1,000 -0,79 2,39 

Občasno -0,033 0,482 1,000 -1,45 1,38 

Pogosto 

Redno 0,300 0,477 1,000 -1,10 1,70 

Nikoli 1,375* 0,399 0,011 0,21 2,54 

Redko 0,500 0,399 1,000 -0,67 1,67 

Občasno -0,333 0,310 1,000 -1,24 0,57 

Redno 

Pogosto -0,300 0,477 1,000 -1,70 1,10 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
Tabela 4: Levenov test o enakosti varianc (Kakšna so bila vaša občutja med obiskom Jahorine?), za preizkus 

hipoteze 7 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Naredilo me je nostalgičnega.  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,204 4 54 0,320 
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Tabela 5: Rezultati obdelave testa ANOVA (Kakšna so bila vaša občutja med obiskom Jahorine) za preiskus 
hipoteze 7 

 
ANOVA 

Naredilo me je nostalgičnega.  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,809 4 0,702 0,731 0,575 
Within Groups 51,903 54 0,961   
Total 54,712 58    

 
Tabela 6: Primerjava statistično značilnih razlik za drugi preizkus hipoteze 7 

 
Multiple Comparisons 

Naredilo me je nostalgičnega.  
Bonferroni 

95 % Confidence Interval (I) Igral sem v 
organiziranih športnih 
ekipah. 

(J) Igral sem v 
organiziranih 
športnih ekipah. 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Redko -0,125 0,490 1,000 -1,56 1,31 

Občasno -0,014 0,417 1,000 -1,23 1,21 

Pogosto -0,825 0,559 1,000 -2,46 0,81 

Nikoli 

Redno -0,175 0,410 1,000 -1,38 1,03 

Nikoli 0,125 0,490 1,000 -1,31 1,56 

Občasno 0,111 0,417 1,000 -1,11 1,33 

Pogosto -0,700 0,559 1,000 -2,34 0,94 

Redko 

Redno -0,050 0,410 1,000 -1,25 1,15 

Nikoli 0,014 0,417 1,000 -1,21 1,23 

Redko -0,111 0,417 1,000 -1,33 1,11 

Pogosto -0,811 0,496 1,000 -2,26 0,64 

Občasno 

Redno -0,161 0,319 1,000 -1,09 0,77 

Nikoli 0,825 0,559 1,000 -0,81 2,46 

Redko 0,700 0,559 1,000 -0,94 2,34 

Občasno 0,811 0,496 1,000 -0,64 2,26 

Pogosto 

Redno 0,650 0,490 1,000 -0,78 2,08 

Nikoli 0,175 0,410 1,000 -1,03 1,38 

Redko 0,050 0,410 1,000 -1,15 1,25 

Občasno 0,161 0,319 1,000 -0,77 1,09 

Redno 

Pogosto -0,650 0,490 1,000 -2,08 0,78 

 
Tabela 7: Levenov test o enakosti varianc (Zakaj bi obiskal Jahorino?) za preizkus hipoteze 7 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Ker so bile tam olimpijske igre. 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,473 4 161 0,213 
 
 
 
 

 



 16  

Tabela8: Rezultati obdelave testa ANOVA (Zakaj bi obiskal Jahorino?) za preizkus hipoteze 7 
 

ANOVA 
Ker so bile tam olimpijske igre. 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 11,730 4 2,933 3,363 0,011 
Within Groups 140,390 161 0,872   
Total 152,120 165    

 
Tabela 9: Primerjava statistično značilnih razlik za tretji preizkus hipoteze 7 

 
Multiple Comparisons 

Ker so bile tam olimpijske igre. 
Bonferroni 

95 % Confidence Interval (I) Igral sem v 
organiziranih športnih 
ekipah. 

(J) Igral sem v 
organiziranih športnih 
ekipah. 

Mean Difference (I-
J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Redko -0,121 0,241 1,000 -0,81 0,56 

Občasno -0,560 0,214 0,098 -1,17 0,05 

Pogosto -0,449 0,256 0,806 -1,18 0,28 

Nikoli 

Redno -0,676* 0,218 0,022 -1,30 -0,06 

Nikoli 0,121 0,241 1,000 -0,56 0,81 

Občasno -0,439 0,229 0,572 -1,09 0,21 

Pogosto -0,328 0,268 1,000 -1,09 0,44 

Redko 

Redno -0,556 0,233 0,181 -1,22 0,11 

Nikoli 0,560 0,214 0,098 -0,05 1,17 

Redko 0,439 0,229 0,572 -0,21 1,09 

Pogosto 0,111 0,245 1,000 -0,59 0,81 

Občasno 

Redno -0,116 0,205 1,000 -0,70 0,47 

Nikoli 0,449 0,256 0,806 -0,28 1,18 

Redko 0,328 0,268 1,000 -0,44 1,09 

Občasno -0,111 0,245 1,000 -0,81 0,59 

Pogosto 

Redno -0,227 0,248 1,000 -0,93 0,48 

Nikoli 0,676* 0,218 0,022 0,06 1,30 

Redko 0,556 0,233 0,181 -0,11 1,22 

Občasno 0,116 0,205 1,000 -0,47 0,70 

Redno 

Pogosto 0,227 0,248 1,000 -0,48 0,93 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
 

Priloga 10: Preizkus hipoteze 8 
 

Tabela 1: Levenov test o enakosti varianc (Zakaj sem obiskal Jahorino?) za preizkus hipoteze 8 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Spomin na olimpijske igre. 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0,164 3 56 0,920 
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Tabela 2: Rezultati obdelave testa ANOVA (Zakaj sem obiskal Jahorino?) za preizkus hipoteze 8 
 

ANOVA 
Spomin na olimpijske igre. 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,178 3 1,393 1,218 0,312 
Within Groups 64,005 56 1,143   
Total 68,183 59    

 
Tabela 3: Primerjava statistično značilnih razlik za preizkus hipoteze 8 

 
Multiple Comparisons 

Spomin na olimpijske igre. 
Bonferroni 

95 % Confidence Interval (I) S kom ste 
obiskali 
Jahorino? 

(J) S kom ste 
obiskali 
Jahorino? Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Z družino 0,536 0,553 1,000 -0,98 2,05 

S prijatelji -0,201 0,439 1,000 -1,40 1,00 

Sam 

Drugo -0,381 0,595 1,000 -2,01 1,25 

Sam -0,536 0,553 1,000 -2,05 0,98 

S prijatelji -0,737 0,415 0,486 -1,87 0,40 

Z družino 

Drugo -0,917 0,577 0,708 -2,50 0,66 

Sam 0,201 0,439 1,000 -1,00 1,40 

Z družino 0,737 0,415 0,486 -0,40 1,87 

S prijatelji 

Drugo -0,179 0,469 1,000 -1,46 1,10 

Sam 0,381 0,595 1,000 -1,25 2,01 

Z družino 0,917 0,577 0,708 -0,66 2,50 

Drugo 

S prijatelji 0,179 0,469 1,000 -1,10 1,46 

 
Tabela 4: Levenov test o enakosti varianc (Kakšna so bila občutja med obiskom Jahorine?) za preizkus 

hipoteze 8 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Naredilo me je nostalgičnega. 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0,240 3 56 0,868 

 
Tabela 5: Rezultati obdelave testa ANOVA (Kakšna so bila občutja med obiskom Jahorine?) za preizkus 

hipoteze 8 
 

ANOVA 
Naredilo me je nostalgičnega.  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,044 3 0,681 0,721 0,543 
Within Groups 52,889 56 0,944   
Total 54,933 59    
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Tabela 6: Primerjava statistično značilnih razlik za drugi preizkus hipoteze 8 

 
Multiple Comparisons 

Naredilo me je nostalgičnega.  
Bonferroni 

95 % Confidence Interval (I) S kom ste 
obiskali 
Jahorino? 

(J) S kom ste 
obiskali 
Jahorino? Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Z družino 0,304 0,503 1,000 -1,07 1,68 

S prijatelji -0,221 0,398 1,000 -1,31 0,87 

Sam 

Drugo 0,029 0,569 1,000 -1,53 1,59 

Sam -0,304 0,503 1,000 -1,68 1,07 

S prijatelji -0,525 0,376 1,000 -1,55 0,50 

Z družino 

Drugo -0,275 0,554 1,000 -1,79 1,24 

Sam 0,221 0,398 1,000 -0,87 1,31 

Z družino 0,525 0,376 1,000 -,50 1,55 

S prijatelji 

Drugo 0,250 0,461 1,000 -1,01 1,51 

Sam -0,029 0,569 1,000 -1,59 1,53 

Z družino 0,275 0,554 1,000 -1,24 1,79 

Drugo 

S prijatelji -0,250 0,461 1,000 -1,51 1,01 

 
Tabela 7: Rezultati obdelave testa ANOVA (Zakaj bi želeli obiskati Jahorino) za preizkus hipoteze 8 

 
ANOVA 

Ker so bile tam olimpijske igre. 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,806 3 0,602 0,654 0,581 
Within Groups 151,803 165 0,920   
Total 153,609 168    

 
Tabela 8: Levenov test o enakosti varianc (Zakaj bi želel obiskati Jahorino) za preizkus hipoteze 8 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Ker so bile tam olimpijske igre. 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0,807 3 165 0,492 
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Tabela 9: Primerjava statistično značilnih razlik za tretji preizkus hipoteze 8 

 
Multiple Comparisons 

Ker so bile tam olimpijske igre. 
Bonferroni 

95 % Confidence Interval (I) S kom bi jo 
želeli obiskati? 

(J) S kom bi jo 
želeli obiskati? Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Z družino -0,146 0,492 1,000 -1,46 1,17 

S prijatelji -0,300 0,492 1,000 -1,61 1,01 

Sam 

Drugo 0,045 0,560 1,000 -1,45 1,54 

Sam 0,146 0,492 1,000 -1,17 1,46 

S prijatelji -0,154 0,155 1,000 -0,57 0,26 

Z družino 

Drugo 0,191 0,309 1,000 -0,63 1,02 

Sam 0,300 0,492 1,000 -1,01 1,61 

Z družino 0,154 0,155 1,000 -0,26 0,57 

S prijatelji 

Drugo 0,345 0,310 1,000 -0,48 1,17 

Sam -0,045 0,560 1,000 -1,54 1,45 

Z družino -0,191 0,309 1,000 -1,02 0,63 

Drugo 

S prijatelji -0,345 0,310 1,000 -1,17 0,48 
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