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UVOD 

 
Turizem Kranjska Gora deluje v tovrstni obliki od meseca februarja 2016, prej je delovalo pod nazivom LTO – Zavod za turizem 
občine Kranjska Gora. Podjetje deluje že šestnajst let. Turizem Kranjska Gora deluje v skladu s Planom Zavoda, v skladu s 
Statutom Zavoda in v skladu z razvojnimi dokumenti občine, to je Strategijo razvoja turizma turistične destinacije Kranjska 
Gora 2015 – 2025F in Strateško razvojnega dokumenta občine Kranjska Gora. Osnova za delovanje Turizma Kranjska Gora sta 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) in Strategija trženja slovenskega turizma 2012 – 2016. Turizem Kranjska Gora 
deluje tudi v skladu s Programom dela Javne agencije RS za trženje in promocijo turizma, Slovenske turistične organizacije 
(STO) za posamezno leto.  
 
Lokalna turistična organizacija izvaja skladno z navedenimi dokumenti sledeče naloge: 
 
1. Promocijska funkcija 

 Izvajanje krovne destinacijske promocije turizma za povečanje njegove prepoznavnosti na nacionalnem in globalnem 
trgu, 

 izvajanje programa tržnega komuniciranja na destinacijski ravni z uporabo sodobnih orodij tržnega komuniciranja, 
usklajenega z lokalnimi, regionalnimi in interesnimi mrežami turističnih subjektov. 

 
2. Distribucijska funkcija 

 Kontinuirano sodelovanje pri razvoju in uporabi turistično informacijskega sistema v skladu z najsodobnejšimi znanji 
s področja informacijske tehnologije na destinacijski in nacionalni ravni, 

 spodbujanje uporabe in razvoja turistično informacijskih sistemov na podjetniški in lokalni ravni ter zagotavljanje 
njihove integracije v nacionalni turistično informacijski sistem, 

 pomoč pri razvijanju centralnega rezervacijskega sistema, ki bo zagotavljal vključevanje turističnih storitev in ITP 
(integralnega turističnega produkta) lokalnega in regionalnega značaja v globalne sisteme turistične dejavnosti. 

 
3. Razvojna funkcija 

 Implementacija in operacionalizacija vpeljave moderno organiziranega destinacijskega managementa, 

 spodbujanje razvoja in izvedbe ITP v vertikalni osi, 

 izvedba zahtevnejših investicijskih projektov z njihovo promocijo in povezovanjem turističnega gospodarstva in 
drugih zainteresiranih partnerjev v grozde na lokalni ravni, 

 spodbujanje usposabljanja in mreženja turističnih subjektov na lokalni ravni, 

 razvoj, zasnova in organiziranost ITP na lokalni ravni, 

 realizacija prenosa znanja na operativno raven in motiviranje vključevanja turistične ponudbe v ITP ter njihova 
uvrstitev v centralni rezervacijski sistem. 

 
4. Operativna funkcija 

 Izvajanje tematskih turističnih proizvodov, 

 operacionalizacija povezovanja turističnih storitev v ITP v horizontalni ravni na lokalnem prostoru, 

 skrb za kakovostno izvajanje turističnih storitev in ITP na lokalni ravni, 

 skrb za lokalno turistično infrastrukturo, 

 implementacija turistično informativne pisarne v lokalnem nivoju. 
 
Poročilo o izvedenih aktivnostih za obdobje 1.1. do 31.12.2016 je pregled aktivnosti, ki so načrtovane v Programu dela 
Turizma Kranjska Gora za leto 2016 in realizirane v omenjenem obdobju. Izvedene aktivnosti so opisane po posameznih 
področjih delovanja Turizma Kranjska Gora. 
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1 PROMOCIJSKA FUNKCIJA 
 

 Izvajanje krovne destinacijske promocije turizma za povečanje njegove prepoznavnosti na nacionalnem in 
globalnem trgu, 

 izvajanje programa tržnega komuniciranja na destinacijski ravni z uporabo sodobnih orodij tržnega komuniciranja, 
usklajenega z lokalnimi, regionalnimi in interesnimi mrežami turističnih subjektov. 

 
1.1 TRŽNE MANIFESTACIJE  

 
               Na tržnih manifestacijah tako doma kot v tujini se turistična destinacija Kranjska Gora predstavlja na več nivojih: 

 v okviru organizacije Slovenske turistične organizacije (v nadaljevanju STO), kot destinacija Julijske Alpe (v 
nadaljevanju JA) ali/in kot destinacija Kranjska Gora v sodelovanju s turističnim gospodarstvom Kranjska Gora, 

 vključevanje v aktivnosti RDO Gorenjska, izvajanje skupnih aktivnosti promocije destinacij na območju osemnajstih 
občin Gorenjske, 

 v okviru organizacije Turizem Kranjska Gora in sodelovanju s turističnim gospodarstvom Kranjska Gora. 
 

Na sejmih in borzah se predstavljamo na treh nivojih: 
 
1.1.1  SODELOVANJE NA SEJMIH IN BORZAH STO SLOVENIJA - ZAOKROŽENA DESTINACIJA JULIJSKE ALPE 

Sejmi in borze se odvijajo zgoščeno po sklopih, največ jih poteka januarja in februarja ter oktobra in novembra. S 
povezovanjem v skupnosti Julijske Alpe zagotavljamo prisotnost destinacije Kranjska Gora na sejmih tipa B2C, kjer nas 
zastopa informator Julijskih Alp. Informatorji Julijskih Alp so zaposleni v enem izmed LTO-jev JA, zakupljen je skupni pult za JA. 
Na sejmih in borzah, kjer je kombinacija tipa B2C in B2B ali samo B2B pa je vedno prisoten informator Turizma Kranjska Gora, 
zakupljen pa imamo tudi svoj info pult.  
Specializiranih sejmov pohodništva in kolesarjenja se udeležujemo v sodelovanju s STO Slovenija, skupnostjo Julijske Alpe in 
GIZ Pohodništvo in kolesarjenje. S takimi kombinacijami zagotavljamo prisotnost na vseh za našo destinacijo pomembnih 
borzah in sejmih v organizaciji STO Slovenija, poskrbljeno je tudi za racionalizacijo stroškov.  
 

 DATUM NAZIV SEJMA  S/B/W INFORMATOR JA 

1 12.1. – 17.1. Vakantiebeurs Utrecht S Bovec 

2 14.1. – 17.1. Regiontour Brno S Slovenia Center 

3 14.1. – 17.1. Ferienmesse Dunaj S Bled 

4 20.1. – 24.1. FITUR Madrid B+S Bled 

5 21.1. – 24.1. MATKA Helsinki B+S Radovljica 

6 28.1. – 31.1. ITF Bratislava S Bohinj 

7 28.1. – 31.1.  EMITT Turčija S + W Kranjska Gora 

8 4.2. – 8.2. Vakantie Salon Bruselj S Sotočje 

9 9.2. – 10.2. IMTM Izrael S Bohinj 

10 10.2. – 14.2. FREE Műnchen S Bohinj 

11 18.2. – 21.2. Holiday World Praga B + S Bohinj 

12 9.3. – 13.3. ITB Berlin B Bled 

13 2.4. – 3.4. Argus Bike Dunaj S Kranjska Gora 

14 7.11. – 9.11. WTM London B Bled 
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1.1.2 SEJMI IN BORZE V IZVEDBI KROVNE DESTINACIJSKE ORGANIZACIJE TURIZEM KRANJSKA GORA 

 DATUM NAZIV SEJMA  S/B/W INFORMATOR  

1 27.1. Natour Alpe Adria 2016 B Turizem Kranjska Gora 

2 18.2. – 21.2. IFT Beograd S Turizem Kranjska Gora  
in tur. gosp. 

3 20.5. Festival Sobivanja S Turizem Kranjska Gora 
 in Občina Kranjska Gora 

4 9.6. – 11.6. SIW 2016 B Turizem Kranjska Gora 

5 3.6. Predstavitev turistične destinacije Kranjska Gora v Novem mestu S Turizem Kranjska Gora  
in tur. gosp. 

6 27.8. Multi-kulti-narika Jesenice S Turizem Kranjska Gora  
in tur. gosp. 

7 27.8. – 28.8. Festival Spasskaya Bashnya, Moskva S Turizem Kranjska Gora 

8 8.9. – 9.9. 21. Slovenski dnevi turizma v Zagrebu S Turizem Kranjska Gora  
in tur. gosp. 

9 13.10. – 15.10. TTG Incontri Rimini B Turizem Kranjska Gora 

 
1.1.3 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI V SODELOVANJU Z RDO GORENJSKA 
 

 DATUM NAZIV SEJMA  S/B/W INFORMATOR  

1 29.8. Točka Zate, Ljubljana, Zelena prestolnica S Informatorji RDO Gorenjska 

2 30.9. – 6.10. Sejem Barcolana, Trst S Turizem Kranjska Gora in  
ostale destinacije RDO Gorenjska 

 
1.1.4 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI V SODELOVANJU Z GIZ - POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE 
 

 DATUM NAZIV SEJMA  S/B/W INFORMATOR  

1 16.1. – 24.1. CMT Stuttgart S Bled 

2 4.2. – 7.2. Destinations London S Bovec 

3 20.2. – 21.2. Wiets & Wandelbeurse Utrecht S Kranjska Gora 

4 27.2. – 28.2. Wiets & Wandelbeurse Antwerpen S Kranjska Gora 

5 17.3. – 20.3. Destinations Natour Paris S Radovljica 

6 3.9. – 4.9. Eurobike Friedrichshafen S Kranjska Gora 

7 3.8. – 29.8. Tour Natour Düsseldorf S Bohinj 
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Z  maskoto Kekcem se predstavljamo na otroških sejmih in prireditvah. Maskota je na voljo za izposojo tudi turističnemu 
gospodarstvu.  
 

             
 

 
1.2 OGLAŠEVANJE 

 
Z oglaševanjem na radiu in TV pokrivamo predvsem področje Slovenije, saj želimo s tem privabiti čim več domačih gostov. 
Oglaševanje v tujih medijih je večinoma omejeno na tiskano oglaševanje ter targetirano digitalno oglaševanje in sicer ciljano 
za posamezne ciljne skupine. Praviloma se odločamo za oglaševanje v tistih tujih medijih, kjer je tudi Slovenija bolj 
izpostavljena in je oglaševanje podprto tudi s strani STO-ja.  
 
PLAČLJIVO OGLAŠEVANJE  

TERMIN TISKANI MEDIJ NAMEN 
OGLAŠEVANJA 

januar Slovenia Invites – EMITT Istanbul Turistična 
destinacija 

Kranjska Gora 

januar Napolnite d.o.o. Oglas Turistična 
destinacija 

Kranjska Gora - 
zima 

januar Europlakat d.o.o. Jumbo plakat 
Rock 'n' Lauf 

februar Zgornjesav'c Q Max Party & 
Open Air Planica 

februar Zgornjesav'c Razpis za 
lokalnega tur. 
vodnika 2016 

februar Katalog Pohodništvo Turistična 
destinacija 

Kranjska Gora - 
pohodništvo 

februar Bilten Pokala Vitranc Oglas Kranjska 
Gora - poletje 

marec Zgornjesav'c Q Max Party & 
Open Air Planica 

marec Europlakat d.o.o. Jumbo plakati 
destinacija 

april Revija Sokol Turistična 
destinacija 

Kranjska Gora – 
pohodništvo, Bike 

Park Kranjska 
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Gora, 
kolesarjenje, itd. 

april Zgornjesav'c Javni razpis za 
sofinanciranje 

prireditev 

april Radio Sora – »Petkova razglednica« Predstavitev 
turistične 

destinacije 
Kranjska Gora  

april Gorenjski Glas – Slovenske počitnice 2016 Predstavitev 
turistične 

destinacije 
Kranjska Gora, 

skupaj s HIT 
Alpineo d.d., 

Suite Hotel Klass 

april Katalog Alpen Adria Predstavitev 
turistične 

destinacije 
Kranjska Gora 

maj Časopis Discover / Odkrivaj Predstavitev 
turistične 

destinacije 
Kranjska Gora 

maj Europlakat d.o.o. Jumbo plakat 
Alpe-Adria 
Bikefestival 

maj Europlakat d.o.o. Jumbo plakat 15. 
Kekčevi dnevi 

maj Europlakat d.o.o. Jumbo plakat 
Alpska konvencija 

junij In Your Pocket Predlog za izlet – 
Kranjska Gora 

junij Naše novice Ruski vikend 

junij CIPRA - Vozni redi v Alpah Predstavitev 
turistične 

destinacije 
Kranjska Gora 

junij Europlakat d.o.o. Jumbo plakat 
Košarkarski kamp 

Miha Zupan 

junij Europlakat d.o.o. Jumbo plakat 
Ruska kapelica 

100 let 

junij Europlakat d.o.o. Jumbo plakati 
Ruski vikend 

julij Europlakat d.o.o. Jumbo plakat 
Koncert 

državnega 
ansambla Rus iz 
mesta Vladimir 



             
PPoorrooččiilloo  ddeellaa  TTuurriizzeemm  KKrraannjjsskkaa  GGoorraa  jjaannuuaarr  ––ddeecceemmbbeerr  22001166  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                  

     

 8 

 

avgust Katalog Pohodništvo v Sloveniji Predstavitev 
turistične 

destinacije 
Kranjska Gora 

avgust Europlakat d.o.o. Jumbo plakati 
Harley Davidson 

september Europlakat d.o.o. Jumbo plakat 
Oktober3fest 

september Europlakat d.o.o. Jumbo plakati 
destinacija 

oktober Europlakat d.o.o. Jumbo plakat 
Ognjeni spektakel 

– Največje 
srečanje 

parkeljnov treh 
dežel 

november Europlakat d.o.o. Jumbo plakat 
Cvetje v jeseni 

november Europlakat d.o.o. Jumbo plakat 
Advent v 

Zgornjesavski 
dolini 

november Europlakat d.o.o. Jumbo plakat 
Kulinarična pot 

november Europlakat d.o.o. Jumbo plakat 
Miklavžev ples z 

Veselimi Svati 

 

TERMIN RADIO, INTERNET IN TELEVIZIJA NAMEN OGLAŠEVANJA 

januar - junij Radio Sora Tedenska javljanja, dogodki v 
destinaciji Kranjska Gora 

januar - april Daily Telegraph Predstavitev turistične 
destinacije Kranjska Gora 

marec FB, Google, Youtube, Instagram Promocija zima / pomlad 

april Radio Sora 1. Mednarodni kulinarični 
festival Kranjska Gora 

april Radio Sora, radijska oddaja »Petkova 
razglednica« 

Predstavitev turistične 
destinacije Kranjska Gora 

junij GTV 15. Kekčevi dnevi 

junij - avgust Daily Telegraph Predstavitev turistične 
destinacije Kranjska Gora 

julij FB, Google, Youtube, Instagram Ruski vikend 

 
 
 
 
 



             
PPoorrooččiilloo  ddeellaa  TTuurriizzeemm  KKrraannjjsskkaa  GGoorraa  jjaannuuaarr  ––ddeecceemmbbeerr  22001166  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                  

     

 9 

 

BREZPLAČNA JAVLJANJA IN PRISPEVKI 

TERMIN MEDIJ NAMEN OGLAŠEVANJA 

januar Čarobni dan Predstavitev turistične  
destinacije Kranjska Gora 

januar - december Dnevnik, šport Tedenski prispevek o dogodkih v turistični 
destinaciji Kranjska Gora 

januar - december Slovenian Alps Dogodki v tur. destinaciji Kranjska Gora 

januar - december Zgornjesav'c Koledar dogodkov v tur. destinaciji Kranjska 
Gora 

januar - december Slovenske novice Tedenski prispevek o dogodkih v turistični 
destinaciji Kranjska Gora 

januar - junij Potepanje po Sloveniji Tur. destinacija Kranjska Gora, ponudba, 
mladinski turizem 

januar - marec Sloveniaholidays.com Tur. destinacija Kranjska Gora - zima 

januar - december Spletna stran Publish Wall Tur. destinacija Kranjska Gora, ponudba, 
mladinski turizem 

januar - december Potepanje po Sloveniji Tur. destinacija Kranjska Gora, ponudba, 
mladinski turizem 

januar - december Hostelling International Tur. destinacija Kranjska Gora, ponudba, 
mladinski turizem 

januar - december Blog Say HI Slovenia Tur. destinacija Kranjska Gora, ponudba, 
mladinski turizem 

januar - december Hosteling International Tur. destinacija Kranjska Gora, ponudba, 
mladinski turizem 

januar - december Youth-hostel.si Tur. destinacija Kranjska Gora, ponudba, 
mladinski turizem 

januar - december Globetrotter Tur. destinacija Kranjska Gora, ponudba, 
mladinski turizem 

februar Slo-link.si Prireditve v turistični destinaciji Kranjska Gora 

februar Radio Triglav Prispevek o sejmu IFT Beograd 

februar The Slovenia Book Predstavitev turistične destinacije Kranjska 
Gora 

februar Radio Triglav Dogajanje v Ljudskem domu Kranjska Gora 

marec POP TV Planica 2016 

marec RTV Slovenija Planica 2016 

marec Finance Planica 2016 

marec Kleine Zeitung Predstavitev turistične destinacije Kranjska 
Gora 

april Slovenske novice, Turistična 
tribuna 

Predstavitev turistične destinacije Kranjska 
Gora 

april Radio Kranj Prvomajsko dogajanje  

maj Radio 1 15. Kekčevi dnevi 

maj EKO dežela Pohodništvo in gorsko kolesarjenje 
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maj Slovenske novice, Turistična 
tribuna 

Poletna sezona v tur. destinaciji Kranjska Gora 

junij MMC RTV Slovenija 15. Kekčevi dnevi 

junij Dobro jutro Slovenija 15. Kekčevi dnevi 

julij Kanal A, Svet pri vas Ruski vikend 

september EKO dežela Predstavitev turistične destinacije Kranjska 
Gora, kulinarika 

september Lipov list Predstavitev turistične destinacije Kranjska 
Gora 

september Zgornjesav'c Kranjska Gora je med prejemniki certifikata 

Slovenia Green 

september Slovenia Guidebook (Marr-
Bieger) 

Predstavitev turistične destinacije Kranjska 
Gora 

oktober Spletni portal slovenia.info Opis destinacije in naj zelena doživetja - 
Slovenia Green Destination 

november RTV Slovenija Ognjeni spektakel – Največje srečanje 
parkeljnov treh dežel 

november Autofokus Predstavitev turistične destinacije Kranjska 
Gora, zimska sezona 2016/2017 

november City Magazine Pot doživetij "Pobeg v bivak" - Mojstrana 

november Lines Predstavitev turistične destinacije Kranjska 
Gora 

december RTV Slovenija Zimska sezona 2016/2017 

december Potovanja in stil Predstavitev turistične destinacije Kranjska 
Gora, zimska sezona 2016/2017 (RTC) 

december Sport TV Predstavitev turistične destinacije Kranjska 
Gora, zimska sezona 2016/2017 (RTC) 

december Revija Sokol Predstavitev turistične destinacije Kranjska 
Gora, zimska sezona 2016/2017 

december Val Navtika Predstavitev turistične destinacije Kranjska 
Gora, zimska sezona 2016/2017 (RTC) 

december Radio Trst Predstavitev turistične destinacije Kranjska 
Gora, zimska sezona 2016/2017 

december Slo-link.si Decembrske prireditve v turistični destinaciji 
Kranjska Gora 

december www.carobnidan.si Predstavitev turistične destinacije Kranjska 
Gora 

december STA Silvestrovanja v turistični destinaciji Kranjska 
Gora 

december Zgornjesav'c Zimska sezona 2016/2017 
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INTERNET 

 

Stalno urejamo spletno stran www.kranjska-gora.si v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, hrvaškem in srbskem 
jeziku. 
Spletna stran je prilagojena tudi za mobilne telefone in tablice. 
 
V letu 2016 smo pričeli s celovito prenovo spletne strani www.kranjska-gora.si. Nova spletna plaftorma je bolj prijazna 
uporabnikom in obiskovalcem spletne strani. Posodobili smo rezervacijski sistem, omogočili smo spletno trgovino, posodobili 
smo objave in jim dodali video vsebino.  
 
Internetna stran www.kranjska-gora.si 
Vzpostavljeni imamo tudi dve podstrani na www.kranjska-gora.si, s samostojnima domenama www.qmax-party.si, 
www.planica-openair.si . 
Internetna stran www.kranjska-gora.si 

 
SPLETNA TRGOVINA 
 
V letu 2016 smo na področju trgovine posodobili in obogatili nabor izdelkov za prodajo (spominki, razglednice, pohodne 
karte, itd). V drugi polovici leta 2016 smo po prenovi spletne strani pričeli tudi s postopkom urejanja spletne trgovine tako, da 
smo prenesli in vnesli izdelke na spletno stran www.kranjska-gora.si  V letu 2017 je plan urediti še vse potrebno za možnost 
plačila s kreditnimi karticami (M Bills) in sistem integrirati na spletno stran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kranjska-gora.si/
http://www.kranjska-gora.si/
http://www.kranjska-gora.si/
http://www.kranjska-gora.si/
http://www.qmax-party.si/
http://www.planica-openair.si/
http://www.kranjska-gora.si/
http://www.kranjska-gora.si/
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Statistiko obiskanosti spletne strani spremljamo s programom Google Analytics. V nadaljevanju je predstavljena 
primerjava obdobij 1.1.2015 – 31.12.2015 in 1.1.2016 – 31.12.2016. 
 
Z mesecem aprilom 2016 smo prenesli domeno tako, da so v nadaljevanju zajeti podatki od meseca januarja do meseca aprila 
2016 ter od meseca aprila 2016 do meseca decembra 2016. 
 

 SKUPAJ LETO  
2015 

SKUPAJ LETO  
2016 

RAZLIKA/INEDKS 
1.1.-31.12.2015/  
1.1.– 31.12.2016 

ŠT. OBISKOV 683.472 611.566 I 90 

ŠT. OGLEDOV 2.113.771 1.671.400 I 79 

% NOVIH OBISKOVALCEV 49.36 55,95 + 6,59 % 

POVP. ŠT. OGLEDOV STRANI NA 
OBISKOVALCA 

3,09 2,73 - 0,36 % 

POVPREČEN ČAS NA STRANI 2:13 1:53 - 0,60 

 
Število obiskov po državah (prvih deset): Obiske spletne strani www.kranjska-gora.si smo zabeležili kar iz 170 držav oz. 
območij, od tega smo zabeležili največ domačih obiskovalcev – 63,61 %, od tujih pa si sledijo iz Hrvaške, Italije, Velike 
Britanije, Nemčije, Avstrije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Češke, Madžarske in druge države.  
 

 
 

http://www.kranjska-gora.si/
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Države iz katerih so prihajali obiskovalci spletne strani – označene s temno barvo  

 
 
Tipi obiskovalcev spletne strani: 44,05 % obiskovalcev spletne strani je tistih, ki se na stran vračajo ponovno, skoraj 55,95 % 
pa je bilo tistih, ki so stran obiskali prvič. 
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Pogostost obiskov: 

 
 
Pripadnost: 
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Komunikacijski kanal – kako so prišli na našo stran: največ obiskovalcev je obiskalo našo stran preko brskalnika Google 
Chrome. Sledijo brskalnik Safari, Internet Explorer, Firefox, sledijo drugi brskalniki, kot so Edge, Android Browser, Opera in 
drugi brskalniki.  
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Komunikacijski kanal – kako so prišli na našo stran: 53,33% obiskovalcev je obiskalo našo stran preko Window operacijskega 
sistema. Sledijo si operacijski sistemi Android z 27,56%, iOS z 13,93%, sledijo drugi operacijski sistemi, kot so Macintosh, 
Linux, Windows Phone, BlackBerry in drugi. 
 

 
 
 
Mobilne naprave – kako so prišli na našo stran:  
 

 
 
 
 



             
PPoorrooččiilloo  ddeellaa  TTuurriizzeemm  KKrraannjjsskkaa  GGoorraa  jjaannuuaarr  ––ddeecceemmbbeerr  22001166  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                  

     

 17 

 

Družabna omrežja povezujejo uporabnike, ko dajejo v skupno rabo ali komentirajo vsebino oziroma so v interakciji z njo ali 
drugimi uporabniki. Analize družabnih dejanj zagotavljajo orodja za merjenje vpliva družabnih omrežij. Največ uporabnikov 
družabnih omrežij je bilo na spletno stran Kranjska Gora preusmerjenih iz Facebooka (93,26%), Twitter (1,63%), Netvibes 
(1,17%), Blogger (0,87%), Instagram (0,84%), itd.  
 

 
 

 
 
Obiskovalci spletne strani www.kranjska-gora.si največkrat obiščejo podstran s spletnimi kamerami. 

 

http://www.kranjska-gora.si/
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1.2.4 OGLAŠEVANJE PREKO BANNERJEV IN PR NOVIČK  

 
Intenzivno vlagamo v digitalni marketing z oglaševanjem, izvedbami nagradnih iger in ostalih aktivnosti na Facebook-u, 
Instagram-u in You Tube kanalu. 
 

OGLAŠEVANJE S POMOČJO SOCIALNIH MEDIJEV 

 
FACEBOOK – USTVARJANJE PROFILOV, DOGODKOV, SKUPIN  
 
Na Facebooku (FB) imamo od junija 2012 v upravljanju svojo »stran« Kranjska Gora. Za vsako večjo prireditev smo na FB 
ustvarili tudi svoj dogodek in preko tega obveščali javnost. Podpiramo tudi vse večje FB profile podjetij na območju Občine 
Kranjska Gora. 
 
Stanje »všečkarjev« na dan: 

- 1. januar 2016: 30.333 
- 31. december 2016: 42.249 

 

 
 
 
Število novih t.i. »všečkarjev« v celem letu je bilo skoraj 12 tisoč (11.976), kar pomeni, da je bilo na dan v povprečju 32,6 
novih »všečkarjev«. Največji skok se je zgodil konec meseca marca 2016, kar je posledica tekme v Planici. Porast v mesecu 
juliju 2016 je posledica objave promocijskega videa za jezero Jasna. 
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Spodaj so prikazane tri objave, ki so bile največ klikane (11.900, 5.500 in 3.000): 

 
 
 
Tri objave za katere je bilo največ reakcij (2.400, 1.500 in 1.400): 

 
 
 
Tri objave z največjim dosegom (49.100, 42.400 in 34.900): 

 
 
Spodnji graf prikazuje skupi doseg vseh objav na letni ravni: 
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Porast v mesecu marcu 2016 je posledica videa iz Planice (»Noriaki Kasai govori slovensko«), ki je bil izredno viralen – videa 
se skoraj nič ni sponzoriralo. Porast v mesecu juliju 2016 je posledica objave promocijskega videa jezera Jasna, ki pa je bil 
deloma tudi sponzoriran.  
 
Spodnji graf prikazuje vse reakcije, katerih večina predstavljajo všečki (»Likes«), ki jih je približno 471.000: 

 
 
 
Spodaj navedeni graf prikazuje vse reakcije (všečki), komentarje in delitve, ki so se zgodile na letni ravni. 
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V letu 2016 je bilo več kot milijon ogledov videov (štejejo ogledi, ki so trajali vsaj 3 sekunde). 
 

 
 
Skoraj pol milijona ogledov videov, ki so trajali vsaj 10 sekund v letu 2016: 
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V spodnji tabeli so prikazani videi, ki so imeli največ ogledov (modra črta). Rumena črta prikazuje doseg. 
 

 
 
 
Facebook stran Kranjska Gora je trenutno na četrtem mestu po količini všečkov v primerjavi s Facebook stranmi s podobno 
tematiko v Sloveniji: 
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Demografija obiskovalcev FB strani Kranjska Gora: 58% oboževalcev FB strani Kranjska Gora je ženskega spola, 41% je 
moškega spola. Največ oboževalcev strani prihaja iz Slovenije, sledijo ji oboževalci iz Hrvaške, Srbije, Italije, Bosne in 
Hercegovine, Nemčije, Avstrije, Velike Britanije, Črne Gore in ZDA.  

 
 
 
Z destinacijsko vsebino smo prisotni tud na FB straneh Hiking/Cycling, Slovenia Info in Slovenian Alps. 
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INSTAGRAM 

Instagram je aplikacija, ki uporabnikom omogoča ustvarjanje in deljenje slik in videoposnetkov z drugimi.  

Objavljen material, ki je dostopen preko mobilne aplikacije, je mogoče znotraj te deliti javno ali zasebno med uporabniki kot 
tudi preko ostalih družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter, Tumblr ali Flickr. 

 

Stanje sledilcev na dan: 

- 1. januar 2016: 1.158 

- 31. december 2016: 7.913 

Število novih sledilcev v celem letu je bilo skoraj 6.755, kar pomeni, da je bilo na dan v povprečju 18,55 novih sledilcev. V 
sredini meseca marca 2016 smo pričeli z uporabo raznih orodij, kar je vplivalo na pospešeno rast števila sledilcev. V obdobju 
od 13. marca, ko je imel profil še 1.472 sledilcev, do konca leta je bilo povprečje 294 dni, kar 21,9 novih sledilcev na dan.  
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Spodaj so prikazane tri objave, ki so zabeležile največ všečkov (990, 876 in 784): 
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Spodaj so prikazane tri objave, v katerih je bilo največ komentarjev (30, 19 in 18): 
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Spodnji graf prikazuje število všečkov objav v letu 2016: 

 

Spodnji graf prikazuje število komentarjev v objavah v letu 2016: 
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Spodnja tabela prikazuje, kdaj so najprimernejši termini za objave. Zanimivo je, da INstagram predlaga, da je to ob 
nedeljah ob 11.00 uri dopoldan. 

 

Spodnja tabela prikazuje število objav na leto. V letu 2016 je bilo skoraj 300 objav, kar je kar 400% povečanj števila objav v 
primerjavi z letom 2015. 

 

Spodnji graf prikazuje rast števila objav glede na časovno komponento. Vidimo, da do februarja skoraj ni bilo objav, nato 
se je začelo redno objavljati, v drugi polovici leta tudi do več objav dnevno. 

 

V spodnji razpredelnici je razvidno kateri »hashtagi« so bili večkrat uporabljeni: 
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TWITTER 

 
Twitter je socialna mreža uporabnikov, ki lahko komunicirajo s prijatelji in s svetom. Uporabnik vpisuje tako imenovane 
"tweets-e", ki obsegajo 140 znakov in so prikazani na uporabnikovi strani. Twitter je hitro rastoča socialna mreža, ki že lovi 
konkurenčno mrežo Facebook. Od letošnjega leta lahko zainteresirani uporabniki sledijo tudi tweetom destinacije Kranjska 
Gora, z vsemi aktualnimi novicami. Twitter stran Kranjska Gora ima 1755 sledilcev in 733 všečkov.  
 

 
 

 
FOURSQUARE 
 
Foursquare je zabavno socilano omrežje, ki deluje kot geolokacijski servis. Spletni servis posamezniku omogoča, da s pomočjo 
aplikacije na svojem telefonu ali računalniku prijateljem sporoča, kje se nahaja in kako se ima. Brezplačni servis uporabnikom 
pomaga raziskati destinacije in služi kot vodič. Uporabniki imajo k objavam ponudnikov, naravnih in kulturnih znamenitosti 
dopisati komentar. Tako se lahko ostali obiskovalci profila lažje odločijo za koriščenje nekatere storitve oz. ogled. Foursquare 
ima velik potencial trženja in privablja nove stranke. V skladu s trendi, ki kažejo na močno rast uporabe mobilnih naprav, se  v 
to hitro naraščajoče področje vključuje tudi Kranjska Gora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raziskovalec.com/facebook/
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PINTEREST 
 
Pri Pinterestu lahko uporabniki objavljajo zanimive fotografije in drugi slikovni material, ki se najde na spletu. Vsak uporabnik 
lahko ustvari svoje tabele oz. tako imenovane »boarde«, ki jih nato uredi po tematiki, ki mu je blizu. Na te table lahko pritrdi 
različne povezave do fotografij. Pinterest je odličen za vse, ki jih pritegne vizualni svet. Pri tem ima turistična destinacija 
Kranjska Gora prednost, saj se ponaša z zavidljivo zbirko lepih krajev, narave, kulture, prireditev, itd. Prednost Pinteresta je, 
da vsak dan prinese nove ideje s svetovnega spleta (ideje za izlet, itd.). 
 

 
 

 
TRIPADVISOR 
 
TripAdvisor je največja popotniška spletna stran na svetu in omogoča uporabnikom komentiranje ter ocenjevanje turističnih 
destinacij, hotelov in restavracij.  
 

 
 
 
 
 

http://www.tripadvisor.com/
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GOOGLE +  
 
Google + je razvilo ameriško podjetje Google. Gre za projekt družabnega deljenja, ki združuje Gmail, Chrome, Android, 
Googlov iskalnik in še druge storitve. Na profilu turistične destinacije Kranjska Gora lahko najdete informacije o destinaciji, 
fotografije, video vsebine in predstavitve. Tako lahko potencialne stranke pridobijo koristne informacije o destinaciji in njeni 
ponudbi na splošno.  
 

 
 
 
YOU TUBE 
 
You Tube je popularna spletna stran za izmenjavo posnetkov, kjer jih lahko uporabniki pregledujejo, komentirajo in 
ocenjujejo. Kranjska Gora ima svoj kanal, kjer so objavljeni uradni video posnetki, ki so namenjeni za promocijo turistične 
destinacije Kranjska Gora. 
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FLICKR 
 
Flickr je spletno mesto, ki omogoča gostovanje za slike in videoposnetke. Spletno omrežje omogoča urejanje fotografij in 
video posnetkov ter deljenje vsebine uporabnikov z drugimi uporabniki. 
 

 
 
LINKEDIN 
 
LinkedIn je spletno socialno omrežje, kjer se posameznik lahko poveže s strokovnjaki iz svojega področja, širi svojo socialno 
mrežo znotraj svoje stroke ali izven meje, pride v stik s kadri v določenem podjetju in ustvarja svoj profesionalni ugled na 
spletu. Omrežje predstavlja poslovna poslanstva iz realnega sveta.  
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DRUGO SPLETNO OGLAŠEVANJE 

Aktivno sodelujemo z oglaševanjem na spletnem portalu Sloveniaholidays.com.  
 
Prireditve v destinaciji Kranjska Gora oglašujmo tudi na nekaterih ostalih portalih, in sicer: www.napovednik.com, 
www.instagram.com, www.tripadvisor.com, www.mojekarte.si, www.slo-link.si, www.sloveniaholiday.com,  
www.pozanimaj.se, www.discoverslovenia.info, www.alpe-adria-trail.com, www.infotrok.si, www.eslovenia.si, 
www.rekreacija.si, www.slovenian-alps.com, www.slo-link.si, www.pinterest.com/kranjskagora/, www.kongres-
magazine.eu,  www.youtube.com  in www.slovenia.info. 
 

MEDIATOOLKIT 

S spletnim orodjem Mediatoolkit imamo možnost spremljati objave na spletu o turistični destinaciji Kranjska Gora in dobiti 

vpogled ozadje vsake spletne omembe. Mediatoolkit je spletno orodje za sledenje vseh relevantnih objav oz. omemb 

podjetja ali blagovne znamke na spletu in družbenih omrežjih v realnem času. Aplikacija uporabnike v trenutku obvesti, ko 

nekdo izbrano ključno besedo objavi na spletu. Vsakega uporabnika v realnem času informira o zanj relevantnih omembah 

izbranih ključnih besed , ki lahko predstavljajo ime podjetja, blagovne znamke, izdelkov ali konkurence. 

 

 
1.3  POSPEŠEVANJE PRODAJE   

 
Za uresničitev ciljev, kot so sodelovanje z organizatorji potovanj, uvrstitev turistične destinacije Kranjska Gora v tuje kataloge, 
povečati poznavanje in interes, predstavljati nove proizvode, smo izvedli naslednje akcije: 
 

 sprejem študijskih skupin turističnih agentov, organizatorjev potovanj in drugih predstavnikov strokovne javnosti, 
v izvedbi STO, raznih agencij ali v lastni izvedbi. 
 

 

DATUM NAZIV NAMEN OBISKA 
3.1. – 4.1.2016 Kanadska novinarka Elizabeth Warkentin Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 

smučanje, itd. 

15.1. – 16.1.2016 Študijsko potovanje – Češki novinarji Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 
smučanje, itd. 

19.1. – 21.1.2016 Active Poles in Slovenia Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 
smučanje, nočni pohod, Nordijski center 

Planica, itd. 

27.2. – 1.3.2016 Novinarski študijski obisk – Poljska novinarja  Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, tek 
na smučeh, itd. 

9.3.2016 Novinar Velika Britanija STO Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora 

10.3. – 12.3.2016 Francoski bloger Christopher Guyon Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 
smučanje, itd. 

http://www.slo-link.si/
http://www.sloveniaholiday.com/
http://www.pozanimaj.se/
http://www.discoverslovenia.info/
http://www.alpe-adria-trail.com/
http://www.infotrok.si/
http://www.eslovenia.si/
http://www.rekreacija.si/
http://www.slovenian-alps.com/
http://www.slo-link.si/
http://www.pinterest.com/kranjskagora/
http://www.kongres-magazine.eu/
http://www.kongres-magazine.eu/
http://www.youtube.com/
http://www.slovenia.info/
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3.5.2016 Študijska skupina Malta Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 
Nordijski center Planica, itd. 

7.5.2016 Press tura Hrvatje Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 
Nordijski center Planica, itd. 

17.5.2016 RTV Slovenija - oddaja Prisluhnimo tišini  Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora  

20.5.2016 Britanski novinarji TUI UK Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, itd. 

27.5.2016 Savska tura 2016 Sprejem in pozdrav udeležencev Savske ture 

1.6.2016 Nizozemski novinar – za prilogo časopisa Volkskrant 
(1.6.2016) 

Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 
Vršič, Aljažev dom, Vrata, Slap Peričnik, itd. 

10.6.2016 Angleška novinarka - Helen Soteriou  Vodenje Alpe-Adria Trail 

16.6.2016 & 
17.6.2016 

Rough Guide Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 
urejanje sestankov s potencialnimi strankami v 

destinaciji 

1.7.2017 Sprejem Bentley  Sprejem in predstavitev  

25.7.2017 ORF 1 Ruska kapelica  

26.7.2017 SVET Kanal A – rubrika »Neraziskano« Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 
Igralništvo, Nordijski center Planica, Kolesarski 

park Kranjska Gora, Ferata Mojstrana 

27.7.2017 SVET Kanal A – rubrika »Mojster« Predstavitev izdelave žokov v sodelovanju s Tino 
Brlogar 

29.7.2017 TUI Press Trip  Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 
Nordijski center Planica, itd. 

14.8.2016 KidsErOpUit Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 
Slovenski planinski muzej, slap Peričnik, poletno 

sankališče »Besna Pehta«, itd. 

16.8.2016 Bike Slovenia Summer Pass Kolesarski park Kranjska Gora, kolesarjenje po 
destinaciji. 

V sodelovanju z GIZ Pohodništvo & Kolesarjenje 

16.8.2016 & 
17.8.2016 

Avstrijska novinarja - MTB kolesarska revija Lines  Kolesarski park Kranjska Gora 
RTC v sodelovanju s MTB Berghi d.o.o. 

16.8.2016 & 
17.8.2016 

Francoski novinar Jean-Michel Jorda – Ride Europa Kolesarski park Kranjska Gora 
RTC v sodelovanju s MTB Berghi d.o.o. 

17.8.2016 Fotografiranje Slovenia Green Zelenci, Kolesarski park, itd. 

19.8.2016 Kitajska delegacija Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 
Nordijski center Planica. RTC Žičnice Kranjska 
Gora v sodelovanju s Hit Alpineo, Damjanom 

Pintarjem ter podjetjem Elan d.d. 

5.9.2016 Fam trip za MrYeti Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 
Vršič, itd. 

18.9.2016 & 
19.9.2016 

Guidebook Slovenia  Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora 

19.9.2016 Slovenia Guidebook (Marr-Bieger) Sprejem in predstavitev novosti v tur. destinaciji 
Kranjska Gora 

28.9. – 3.10.2016 Študijska tura nemški agentje in novinarji Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 
skupaj s HIT Alpina d.d. 

4.11.2016 Obisk ocenjevalke National Geographic Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora v 
sklopu Slovenia Green 

27.11.2016 Študijska tura TO/TA Poljska, Baltik in V Ukrajina Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 
Nordijski center Planica, itd. 

6.12.2016 Oddaja »Na lepše« Smučišče Kranjska Gora, Alpska vasica Kranjska 
Gora 

7.9.2016 National Geographic Traveller  Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora 

9.12.2016 Študijska tura ZAE Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora 

12.12.2016 Neckermann Poljska Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 



             
PPoorrooččiilloo  ddeellaa  TTuurriizzeemm  KKrraannjjsskkaa  GGoorraa  jjaannuuaarr  ––ddeecceemmbbeerr  22001166  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                  

     

 36 

 

skupaj s HIT Alpina d.d. 

15.12.2016 – 
17.12.2016 

Študijska tura hrvaških novinarjev Predstavitev tur. destinacije Kranjska Gora, 
skupaj s HIT Alpina d.d. 

 
 

1.4  ODNOSI Z JAVNOSTMI 
 
Prepoznavnost turistične destinacije Kranjska Gora na domačem in ključnih, perspektivnih ter drugih trgih povečujemo z 
rednim obveščanjem javnih medijev o aktualnem dogajanju na turističnem območju Kranjska Gora, novostih v turistični 
ponudbi in aktivnostih Turizma Kranjska Gora. 
 
Uporabljali smo naslednja orodja tržnega komuniciranja: 
 

 tedenska priprava turističnih obvestil za javnost, katera prejmejo slovenski mediji, strokovna javnost (TIC-i, LTO-ji, 
STO in drugi), turistično gospodarstvo občine Kranjska Gora in drugi turistični ponudniki. V poletni in zimski sezoni 
tedenska turistična obvestila zajemajo dogodke za obdobje 14 dni vnaprej (preko 1000 domačih prejemnikov 
obvestil ter preko 120 tujih prejemnikov obvestil) 

 Newsletter – najava in povabilo na večje prireditve (preko 1000 domačih prejemnikov obvestil ter preko 120 tujih 
prejemnikov obvestil), akcije, povabila na izobraževanja, itd. 

 komunikacija in obveščanje slovenskih turističnih predstavništev in uradov, 

 sprejem novinarjev v okviru STO, JA ali Turizma Kranjska Gora. 
Objavljeni so bili članki v naslednjih tiskanih medijih: 

 članki v dnevnih časopisih Gorenjski Glas, Delo, Večer, Slovenske novice, Finance, Večer, Žurnal 24, Dnevnik, City 
Magazine, Svet in ljudje ter njihovih prilogah, 

 
Stalno smo sodelovali z medijskimi hišami in se vključevali v javljanja in poročanja. Prav tako smo medije redno obveščali o 
novostih in zasedenosti destinacije. Dobro sodelujemo z mnogimi medijskimi hišami, med katerimi so večji: RTV Slovenija, A 
Kanal, Pop TV, časopisi Dnevnik, Delo, Finance, Slovenianholidays.com, Eko dežela, Gorenjski Glas, z internetnimi mediji 
Žurnal24 in 24ur.com, Radijem Antena Gorenjska in Triglav.  
 
Okrogle mize, konference in delavnice 
 

 20.4.2016 / Novinarska konferenca 
 
Na novinarski konferenci je bil izpostavljen dogodek iXS EDC European Downhill Cups (Evropski pokal v spustu z gorskimi 
kolesi) ter 1. Mednarodni kulinarični festival kranjska Gora, ki sta potekala v Kranjski Gori od 6.5. do 8.5.2016.  Novosti v  
turistični destinaciji Kranjska Gora so predstavili: Janez Hrovat (župan občine Kranjska Gora), Klavdija Gomboc (RTC Žičnice 
Kranjska Gora), Jure Culiberg (Kolesarski park Kranjska Gora), Fedja Pobegajlo (izvršni direktor HIT Alpinea), Ernest Poženel  
(direktor HIT Larix d.d.) in Blaž Veber (direktor Turizma Kranjska Gora). 
 

 13.5.2016 / Izobraževanje turističnega gospodarstva pred poletno sezono 2016 
 
Organizirali smo izobraževanje turističnega gospodarstva pred poletno sezono 2016. Izobraževanje je tokrat potekalo na 
terenu. S turističnim avtobusom destinacije smo se izpred dvorane Vitranc v Kranjski Gori odpravili do Slovenskega 
planinskega muzeja v Mojstrani, ker sta Matjaž Podlipnik (Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej, TD Dovje 
– Mojstrana) in Mitja Šorn (Extrem športne dejavnosti Mitja Šorn s.p.) predstavila Ferato Mojstrana, delovanje institucije 
Triglavski narodni park in gorsko vodništvo. Po predstaviti smo se odpravili proti Gozd Martuljku, natančneje proti Kampu 
Špik. Tam je delovanje in plane za Kamp Špik predstavil Rado Urevc (HIT Larix d.d.). Sledil je ogled in predstavitev golf 
vadbišča Kranjska Gora (Mirjana Benedik, Golf Klub Kranjska Gora). Bojan Makovec iz Nordijskega centra Planica je 
udeležencem izobraževanja predstavil in razkazal center. Nato je sledila pogostitev v restavraciji Kavka v Planici, za katero je 
poskrbelo podjetje HIT Alpinea d.d., ki tudi upravlja z restavracijo. Izobraževanje se je zaključilo v Kranjski Gori, kjer sta 
Klavdija Gomboc (RTC Žičnice Kranjska Gora, TD Kranjska Gora) in Jure Culiberg (MTB Berghi d.o.o.) predstavila Kolesarski 
park Kranjska Gora ter poletno ponudbo podjetja RTC Žičnic Kranjska Gora. Izobraževanja se je udeležilo 52 predstavnikov 
turističnega gospodarstva destinacije Kranjska Gora.  
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 8.6.2016 / Predstavitev in vzpon po Ferati Mojstrana 
 
Turizem Kranjska Gora je skupaj z gorskimi vodniki organiziral predstavitev in vzpon po Ferati Mojstrana za turistično 
gospodarstvo destinacije Kranjska Gora. Gorski vodniki so poskrbeli tudi za vso ustrezno opremo ter vodenje. Tako so lahko 
udeleženci predstavitve lahko spoznali in tudi preizkusili lažjo ali težjo smer ferate v Mojstrani. Predstavitve se je udeleži lo 17 
predstavnikov turističnega gospodarstva destinacije Kranjska Gora.  
 

 17.11.2016 & 18.11.2016 / Digitalna delavnica: »Naj vas opazijo – lokalno« 
 
V sodelovanju s podjetjem Forward smo organizirali brezplačno delavnico in predavanje za turistično gospodarstvo 
destinacije Kranjska Gora. Udeležencem delavnice smo predstavili kaj lokalno pomeni v digitalnem svetu, lokalnem trženju na 
mobilnih napravah in kako se lahko posamezno podjetje pojavi v lokalnih iskanjih. 
 

 30.11.2016 / Izobraževanje turističnih delavcev pred zimsko sezono 2016 / 2017 
 
V Ovalni dvorani hotela Ramada Resort Kranjska Gora je Turizem Kranjska Gora organiziral predstavitev novosti v turistični 
destinaciji Kranjska Gora. Novosti in delovanje preko zimske sezone 2016 / 2017 so predstavili: Janez Hrovat (župan Občine 
Kranjska Gora), Blaž Veber (Turizem Kranjska Gora), Klavdija Gomboc (RTC Žičnice Kranjska Gora, TD Kranjska Gora), Nina 
Koren Bernik (Šport Bernik d.o.o.), Elizabeta Skumavc (Športno društvo lednih plezalcev Mlačca Mojstrana), Jelko Gros (Zavod 
Planica), Fedja Pobegajlo (HIT Alpinea d.d.), Mirza Avdič in Alenka Nečemer (Kulinarična pot po Kranjski Gori) in Matjaž 
Podlipnik (Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej, TD Dovje – Mojstrana).  

 

 30.11.2016 / Novinarska konferenca 
 
Na novinarski konferenci pred zimsko sezono 2016 / 2017 so novosti v turistični destinaciji Kranjska Gora predstavili: Janez 
Hrovat (župan občine Kranjska Gora), Klavdija Gomboc (RTC Žičnice Kranjska Gora), Fedja Pobegajlo (izvršni direktor HIT 
Alpinea d.d.), Gal Jakič (Smučarski klub športnikov – invalidov Albatros in Blaž Veber (direktor Turizma Kranjska Gora). 

 
1.5 PROMOCIJSKO – INFORMATIVNO GRADIVO 

 
TISKANO PROMOCIJSKO - INFORMATIVNO GRADIVO 

 
Realizirali smo naslednje ponatise ali tisk promocijsko - informativnega gradiva: 
 

DATUM NAKLADA VSEBINA  

januar 2 Supreme plakat AP Kranjska Gora in Rateče – Pokal Vitranc 2016 

januar 2 Jumbo plakat Rock'n'Lauf 

januar 50 Plakat B2 Rock'n'Lauf 

februar 1.500 Poslovne vizitke Turizem Kranjska Gora 

februar 9 Jumbo plakat letna ponudba Kranjske Gore - Ilirika 

marec 5 Jumbo plakat Open Air Planica 

marec 10 Plakati B2 – Open Air Planica  

marec 5 Jumbo plakat letna ponudba Kranjske Gore  

marec 2 Jumbo plakat - IXS Downhill 

marec 2 Supreme plakat AP Kranjska Gora in Rateče - Alpe-Adria 
Bikefestival 

april 30 Plakati B2 – Blagoslov motorjev 
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maj 1.000 Zgibanka Rožletova pot  

maj 1.000 Zgibanka Mojčina pot 

maj 1.000 Zgibanka Pehtina pot 

maj 1.000 Zgibanka Kekčeva pot 

maj 1.000 Zgibanka Bedančeva pot 

maj 1.000 Zgibanka Kosobrinova pot 

maj 1.000 Zgibanka poletne prireditve - SLO 

maj 1.000 Zgibanka poletne prireditve - ANG 

maj 500 Kemični svinčniki Kranjska Gora 

maj 1.000 Vrečke Kranjska Gora 

maj 50 Plakat B2 – 15. Kekčevi dnevi 

maj 2 Jumbo plakat 15. Kekčevi dnevi 

maj 1 Jumbo plakat Alpe-Adria Bikefestival 

maj 1 Jumbo plakat Dan Alpske konvencije 

maj 2.000 Sprehajalna karta Turistične destinacije Kranjska Gora - ANG 

maj 400 Poslovne vizitke Turizem Kranjska Gora 

junij 6.000 Image katalog destinacije Kranjska Gora - SLO 

junij 300 Koledar turistične destinacije Kranjska Gora 

junij 100 Plakat B2 – Koncert državnega ansambla Rus in mesta Vladimir 

junij 1 Jumbo plakat Koncert državnega ansambla Rus in mesta Vladimir 

junij 1 Supreme plakat AP Kranjska Gora – Turistični avtobus 

junij 20 Plakat B2 – Koledar poletnih prireditev mesec julij 

junij 2 Plakat B1 – Koledar poletnih prireditev mesec julij 

junij 1.000 Zgibanka Rožletova pot 

junij 1.000 Zgibanka Kekčeva pot 

junij 1.000 Zgibanka Rožletova pot 

junij 1.000 Zgibanka Kosobrinova pot 

junij 1.000 Zgibanka Bedančeva pot 

junij 1.000 Zgibanka Mojčina pot 

junij 6 Vodeni pohodniški izleti 

julij 4 Vodeni kolesarski izleti 

julij 1 Jumbo plakat Koncert državnega ansambla Rus in mesta Vladimir 

julij 20 Plakat B2 – Koledar poletnih prireditev mesec avgust 

julij 2 Plakat B1 – Koledar poletnih prireditev mesec avgust 
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julij 1 Jumbo plakat Filmski festival Kranjska Gora 

julij 9  Jumbo plakati Ruski vikend (Ilirika) 

julij 10.000 Info karte turistične destinacije Kranjska Gora 

julij 30 Plakat B2 – Jej lokalno, okušaj globalno (31.7.2016) 

julij 14 Ceniki Jej lokalno, okušaj globalno (31.7.2016) 

avgust 300 Koledar turistične destinacije Kranjska Gora 

avgust 40 Plakat B2 – Jej lokalno, okušaj globalno (9.9. & 10.9.2016) 

avgust 2 Plakat B1 – Jej lokalno, okušaj globalno (9.9. & 10.9.2016) 

avgust  14 Ceniki Jej lokalno, okušaj globalno (9.9. & 10.9.2016) 

avgust 10.000 Info karte turistične destinacije Kranjska Gora 

avgust 1 Zastava Harley Davidson (400 x 100 cm) 

avgust 1 Zastava trikotna 15 x 15 nanizane na gurtni 45 m 

avgust  2 Beach flagi 

avgust 1 Jumbo plakat letna ponudba destinacije 

avgust 30 Plakat B2 – Stand Up pod Alpami 

avgust 2 Plakat B1 – Stand Up pod Alpami 

avgust 50 Plakat B2 – Filmski festival Kranjska Gora 

avgust 1 Zastava Filmski festival Kranjska Gora 

avgust 5 Jumbo plakati Harley Davidson 

avgust 6 Jumbo plakati Harley Davidson Ilirika 

september 4 Jumbo plakat Oktober3fest 

september 100 Plakat B2 – Oktober3fest 

september 1 Supreme plakat AP Kranjska Gora – Oktober3fest 

september 9 Jumbo plakati  Zima - Ilirika 

oktober 5.000 Letak A5 – Oktober3fest 

oktober 1 Supreme plakat AP Kranjska Gora – Ognjeni spektakel: Največje 
srečanje parkeljnov treh dežel 

oktober 3 Jumbo plakati Ognjeni spektakel: Največje srečanje parkeljnov 
treh dežel 

oktober 100 Plakati B2 - Ognjeni spektakel: Največje srečanje parkeljnov treh 
dežel 

oktober 6000 Image katalog destinacije Kranjska Gora - ANG 

november 1 Jumbo plakat  Kulinarična pot - zima 

november 400 Karte – Kulinarična pot - zima 

november 5.000 Zgibanke Kulinarična pot – zima – SLO / ANG  
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november 400 Lesene žličke – Kulinarična pot 

november 5.000 Letaki A5 – Miklavžev ples z Veselimi Svati 

november 100 Plakat B2 – Miklavžev ples z Veselimi Svati 

november 1 Jumbo plakat Miklavžev ples z Veselimi Svati 

november 1.000 Vstopnice – Miklavžev ples z Veselimi Svati 

november 2.000 Varnostne zapestnice 

november 50 Plakat B2 – Advent v Kranjski Gori 

november 1 Jumbo plakat Advent v Kranjski Gori 

november 1 Supreme plakat – Pokal Vitranc 

november 50 Poslovna božično – novoletna darila 

november 2 Jumbo plakat Muzikal - Cvetje v jeseni 

december 5.000 Letak A5 – Vozni red smučarskega avtobusa 

december 50 Plakat B2 - Silvestrovanje 

december 2.000 Letak A5 – Zimski vrtec Alpina 

december 30 Plakat B2 – Zimski vrtec Alpina 

december 2.000 Zgibanke Kulinarična pot – zima – NEM / ITA 

december 50 Plakat B2 – Kulinarična pot - zima 

december 50 Plakat B2 – Pop Design & Danijel Popović 

december 5.000 Letak A5 – Pop Design & Danijel Popović 

december 1 Jumbo plakat Pop Design & Danijel Popović 

december 40 Plakat B2 – Jej lokalno, okušaj globalno (23.12.2016) 

december 14 Ceniki - Jej lokalno, okušaj globalno (23.12.2016) 

december 50 Plakat B2 – Praznična doživetja 
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2 DISTRIBUCIJSKA FUNKCIJA 
 

 Kontinuirano sodelovanje pri razvoju in uporabi turistično informacijskega sistema v skladu z najsodobnejšimi 
znanji s področja informacijske tehnologije na destinacijski in nacionalni ravni, 

 spodbujanje uporabe in razvoja turistično informacijskih sistemov na podjetniški in lokalni ravni ter zagotavljanje 
njihove integracije v nacionalni turistično informacijski sistem, 

 pomoč pri razvijanju centralnega rezervacijskega sistema, ki bo zagotavljal vključevanje turističnih storitev in ITP 
(integralnega turističnega produkta) lokalnega in regionalnega značaja v globalne sisteme turistične dejavnosti. 

 
Vloga Turizma Kranjska Gora in izvajanje zgoraj navedenih funkcij v letu 2016 je podrobno opisano pod točko 4. Operativna 
funkcija, saj tekoče operativno izvajamo vse naloge opredeljene kot distribucijska funkcija. 

 
3 RAZVOJNA FUNKCIJA 

 
 Implementacija in operacionalizacija vpeljave moderno organiziranega destinacijskega managementa, 

 spodbujanje razvoja in izvedbe ITP v vertikalni osi, 

 izvedba zahtevnejših investicijskih projektov z njihovo promocijo in povezovanjem turističnega gospodarstva in 
drugih zainteresiranih partnerjev v grozde na lokalni ravni, 

 spodbujanje usposabljanja in mreženja turističnih subjektov na lokalni ravni, 

 razvoj, zasnova in organiziranost ITP na lokalni ravni, 

 realizacija prenosa znanja na operativno raven in motiviranje vključevanja turistične ponudbe v ITP ter njihova 
uvrstitev v centralni rezervacijski sistem. 

 
Nova izhodišča za delovanje Turizma Kranjska Gora temeljijo na raziskavah in analizah. Redno spremljamo dogajanje na trgih, 
delno sami, delno pa se poslužujemo raziskav STO, ki so objavljene na www.slovenia.info in dostopne za avtorizirane 
poslovne partnerje in analiz indeksa zaupanja, ki ga izvaja Ekonomska fakulteta Ljubljana. 

 
3.1 RAZISKAVE 

 
Na področju raziskav: 
 

 nadaljujemo z zbiranjem, analiziranjem in posredovanjem letnih in več letnih informacij o turističnem prometu, 

 strokovni javnosti pripravljamo mesečne analize turističnega prometa na turističnem območju Kranjska Gora na 
podlagi posredovanih mesečnih poročil hotelskih podjetij in TIC Kranjska Gora, 

 Skupaj z RDO Gorenjska izvajamo ankete zadovoljstva obiskovalcev destinacije. 
 
V destinaciji je bilo v letu 2016 v povprečju prijavljenih oz. aktivnih 4.907 vseh ležišč, od tega 4.493 stalnih ležišč, hotelskih 
ležišč je 40%, ležišč v apartmajih in sobah 18 %, ostalo so ležišča v penzionih, kampih in drugih nastanitvenih objektih. Število 
registriranih ležišč niha zaradi pogojev sobodajalstva (do 150 dni na leto). 
Vir podatkov je SURS. 

 
 
Število realiziranih prenočitev v hotelskih hišah se je v obdobju od 1.1. – 31.12.2016 v primerjavi z letom 2015 povečalo za 
7 %. Pregled realiziranih nočitev po mesecih v hotelih je v tabeli.  
 
 

 
 
Vir podatkov: Hoteli 
 
 

Skupno število prenočitev, realiziranih v letu 2016 je za 8 % večje, kot v letu 2015. Podatki za december so ocena. 

http://www.slovenia.info/
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Pregled ustvarjenih nočitev po mesecih je v tabeli. 

Leto jan feb marec april maj junij julij avg sept okt nov dec skupaj

2015 53660 65898 34630 14463 25360 39773 65624 87214 39316 21787 9655 31113 488493

2016 61843 65148 38395 15451 27662 38316 73531 96090 46420 26331 9765 30000 528952  
 
Vir podatkov: SURS 

 
Po statističnih podatkih SURS-a in oceni za december smo v letu 2016 zabeležili 528.952  prenočitev, kar je za 8 % več kot v 
enakem obdobju preteklega leta. Zabeležili smo 1 % več prenočitev domačih gostov, ter 13 % več  tujih prenočitev kot v 
preteklem letu .  Delež domačih gostov je bil 35 %, tujih pa 65%. 
Od tujih gostov so v letu 2016 največ nočitev ustvarili gostje iz Italije, Velike Britanije, Nemčije, Hrvaške, Izraela, Srbije in 
drugi.  
Povprečna doba bivanja letu  2016 je bila 2,8 dni, od tega so domači gostje povprečno bivali v Kranjski Gori 2,5 dni, tuji pa 
2,8 dni.  
 
 

3.2 MREŽENJE TURISTIČNIH IN DRUGIH SUBJEKTOV NA NACIONALNI IN LOKALNI RAVNI, HORIZONTALNO IN 
VERTIKALNO 

 
Funkcija povezovanja in mreženja je ena od najpomembnejših funkcij zavoda. Brez uspešnega povezovanja ne bi mogli izvesti 
zastavljenih ter dodatnih akcij. 

 
SODELOVANJE Z OBČINO IN LOKALNO SKUPNOSTJO TER ŠIRŠE 

 
Uspešno sodelujemo z Občino Kranjska Gora, s turističnim gospodarstvom v destinaciji, v okviru Julijskih Alp z lokalnimi 
turističnimi organizacijami Bled, Bohinj, Bovec, Sotočje:Tolmin-,Kobarid in Radovljica, z GIZ Pohodništvo in kolesarjenje, s 
Slovensko turistično organizacijo, z RDO Gorenjska (18 turističnih organizacij oz. občin) ter razvojnimi agencijami RAGOR, 
SORA in BSC. 
Sodelujemo v sledečih mednarodnih projektih: 
- Terra Amicitiae, z občinami Arnoldstein, Tarvisio, Bovec, Finkenstein in Valbruna. 
- Alpe Adria Trail s STO, Kärnten Werbung in FVG (Friuli Venezia Giulia). 
- Alpe Adria Giro s Kärnten Werbung in FVG (Friuli Venezia Giulia) in Bovcem. 
- Trans Slovenia Bike s STO, Kärnten Werbung in FVG (Friuli Venezia Giulia). 
- Alpe Adria Tour 3, kolesarska pot treh dežel s STO, Kärnten Werbung in FVG (Friuli Venezia Giulia). 
- SOLUM sodelujemo s sedmimi partnerji, to so Občina Nova Gorica, Razvojna agencija Rod Ajdovščina, KGZS Zavod Nova 
Gorica, Pokrajina Ravena, Občina Sauris, Občina Tresigallo, Pokrajina Gorica (ITA). 
 
Vzdržujemo dobre stike s sosednjimi pokrajinami Consorzio Tarvisiano, občino Nova Gorica, občino Bovec, občinami 
Hermagor, Schladming in Rohrmoss v Avstriji, Bischofsgrün v Nemčiji ter Vidulis v italiji. 
Prav tako smo dobro sodelovali z Višjo šolo za gostinstvo in turizem na Bledu na programu lokalno turistično vodniške službe 
in pri izobraževanju ter praktičnem usposabljanju kadrov. 
 

SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO - DRUŠTVI 

 
Sodelujemo tudi z društvi, še posebej s turističnimi društvi. Društvom pomagamo s sofinanciranjem prireditev na podlagi 
javnega razpisa. 
Delovanje društev podpiramo tudi s promocijo njihovih prireditev. 
 

SEKCIJA HOTELIRJEV IN ŽIČNIČARJEV 

 
Sekcija prodajnih služb se je sestajala skladno s potrebami in odprtimi vprašanji. Dogovorili smo se o poteku in realizaciji 
skupnih akcij tržnega komuniciranja (oglaševanje, sejmi in borze, samostojni nastopi) ter o skupnih aktivnostih pri izvedbi 
prireditev. Usklajevali smo dodatne promocijske akcije. 
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SEKCIJA SOBODAJALCEV 

 

Sekcija sobodajalcev deluje pod vodstvom predsednika Janeza Groharja. Skupaj z občino smo vključeni v reševanje odprtih 
vprašanj pogojev sobodajalstva na Ministrstvu za gospodarstvo in Ministrstvu za finance.  
S sobodajalci se dogovarjamo o sofinanciranju programa promocije destinacije po ključu. Nekateri so se odločili in k 
programu pristopili. Člani sodelujejo tudi na obnovljenem sistemu FERATEL. Turizem Kranjska Gora ima sedaj direktno 
pogodbo s Feratelom. V sistem oddajanja sob je vključenih že preko 100 malih ponudnikov, več kot polovica le-teh tudi v 
sistem FERATEL. 
 

SKUPNOST JULIJSKE ALPE 

 
Člani turistične skupnosti Julijske Alpe smo se sestajali redno preko celotnega obdobja.  Obravnavane so bile naslednje teme: 

 sejmi, borze, delavnice in predstavitve v letu 2016, tekoče, 

 povezovanje v regiji Gorenjska, 

 oblikovanje blagovne znamke Gorenjska, 

 nadgradnja blagovne znamke 

 organizacija obiska študijskih skupin in novinarjev, 

 delovanje slovenskega rezervacijskega sistema,  

 razvoj novih  produktov predvsem na področju pohodništva in kolesarstva, 

 skupne promocijske akcije, 

 vlak Julijske Alpe, 

 organizacija skupne predstavitve z animacijo,  

 sodelovanje s TNP, 

 plan skupnih predstavitev na sejmih in borzah v letu 2017. 

 
GIZ POHODNIŠTVO IN KOLESARSTVO 

 
Dobro sodelujemo z GIZ Pohodništvo in kolesarstvo v Sloveniji. Smo organizacija – partner. Z GIZ Pohodništvo in kolesarstvo 
in smo sodelovali pri  udeležbi na sejmih v izvedbi GIZ, v katalogu Pohodništvo v Sloveniji, v katalogu Kolesarjenje po Sloveniji, 
v Vodniku po pohodništvu v Sloveniji in letaku Nordijska hoja v Sloveniji. Sodelujemo v projektih Via Alpina, Alpe Adria Trail, 
Trans Slovenia Bike in Dnevi pohodništva v Sloveniji.   
Projekt v sodelovanju z GIZ Pohodništvo & kolesarjenje in STO, je Alpe Adria Trail, pot od Velikega Kleka (Grossglockner) do 
Jadrana poteka preko Karavank (Jepca sedlo) skozi Srednji Vrh in Kranjsko Goro čez Vršič naprej v dolino Soče ali pa mimo 
Zelencev, pod Poncami, mimo Rateč in v dolino Belopeških jezer v Italiji. V projekt je vključeno veliko partnerjev iz cele 
Koroške, Furlanije Julijske Krajine in dela Slovenije. Razvili smo skupen logotip, spletno stran in skupaj izvajamo promocijo 
tega produkta. Na območju destinacije Kranjska Gora je pot v celoti urejena in označena. Pot AAT je odlično obiskana in iz 
tega naslova smo zabeležili že veliko nočitev. 
 

  
 
 
Sodelujemo v projektu gorsko-kolesarska pot treh dežel MTB TOUR3. V projektu sodelujemo s turizmom Kärnten in Friuli 
Venezia Giulia. Razvijamo novo blagovno znamko. 
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Vključeni smo v projekt vseslovenske gorsko-kolesarske poti »Trans Slovenia Bike«. Pot so trasirali člani GIZ Pohodništvo in 
kolesarjenje in priznani strokovnjak Uli Stanciu. Pot v našo destinacijo pride preko Tromeje, po gozdni cesti v Rateče, po 
kolesarski poti do Kranjske Gore in se preko Vršiča nadaljuje v Bovec.  
 
 
V letu 2016 smo skupaj z GIZ Pohodništvo in kolesarjenje ter ostalimi zainteresiranimi destinacijami članicami GIZ-a 
vzpostavili novi projekt SLOVENIJA HODI. V destinaciji Kranjska Gora smo v okviru tega projekta promovirali dva velika 
dogodka, to je Dan Alpske Konvencije in Srečanje na Tromeji. 

 
 

3.3  RAZVOJ, ZASNOVA IN ORGANIZIRANOST ITP NA NACIONALNI IN LOKALNI RAVNI 

 
ITP ali integralni turistični produkti so skladno z RNUST 2007 – 2011 produkti horizontalnega in vertikalnega povezovanja 
različnih ponudnikov v turizmu. Z namenom razvoja ITP v naši destinaciji povezujemo različne ponudnike (hotelske 
kapacitete, žičnice, ponudnike vodenja, animacije, različnih programov, gostinske ponudbe) v različne paketne ponudbe. 
Izdelali smo skupne pakete za Aktivno poletje, Paket pohodništva, Paket nordijske hoje,  Paket kolesarjenje. ITP ali paketi so 
predstavljeni v posebnih brošurah Pohodništvo v Sloveniji, Kolesarjenje v Sloveniji, Nordic Walking v Sloveniji, Active 
Summer, vse te ITP promoviramo tudi na različnih sejmih in borzah tako globalno kot na nacionalni ravni. 
 
 
V sodelovanju s STO, uspešno razvijamo sledeče ITP na destinacijski in 
nacionalni ravni:  

 
Pohodništvo 
Pohodniški hoteli so Lek, Špik, Kompas.  
 
Kolesarjenje 
Kolesarski hoteli so Špik, Lek, Kompas in apartmajska hiša Berghi.  
 
Nordijska hoja 
 
Aktivno poletje 

Via Alpina                                                                                                           
 

AAT         
 

MTB TOUR3        
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3.4  VKLJUČEVANJE ITP V CENTRALNI REZERVACIJSKI SISTEM 
 
V Turizmu Kranjska Gora izvajamo informacijsko dejavnost in smo skrbnik CRS – Centralnega rezervacijskega sistema 
Slovenije/ FERATEL. V okviru CRS/FERATEL vključujemo tudi ITP v našo ponudbo. 
 

3.5 CERTIFIKAT SLOVENIA GREEN 
 
Turizem Kranjska Gora se je na pobudo STO pridružil prvim destinacijam v Sloveniji pri projektu pridobivanja certifikata 
Slovenia Green. Udeležili smo se delavnic. V destinaciji je bila imenovana »zelena ekipa«. Zelena ekipa je izvedla naslednje 
aktivnosti: 
- Pridobili smo potrebne podatke za izpolnitev zahtevne tabele o destinaciji, posebnostih, ponudbi, kulturni dediščini, 
naravni dediščini in o rabi virov (voda, energenti); 
- Izvedli smo anketo med obiskovalci in gosti (več kot 600 anket); 
- Izvedli smo anketo med prebivalci destinacije (več kot 100 anket); 
- Izvedli smo anketo gospodarstva; 
- Pridobili smo potrebne izpolnjene vprašalnike neodvisnih ocenjevalcev; 
- Izpolnili smo vprašalnike in podali samooceno destinacije Kranjska Gora; 
- Pridobili smo ocene treh zunanjih ocenjevalcev; 
- Oddali smo delno destinacijsko poročilo; 
- Destinacija je bila ocenjena s strani zunanjih ocenjevalcev Zelene sheme slovenskega turizma; 
- Pridobili smo poročilo zunanjih ocenjevalcev; 
- Oddali smo zaključno poročilo. 
 
Destinacija je proti kocu leta 2016 pridobila certifikat Slovenia Green. 
 

3.6 PRIDOBITEV LICENCE ZA TURISTIČNO AGENCIJO 
 
Z namenom trženja integralnih turističnih produktov in ustvarjanja osnov za spletno trgovino je Turizem Kranjska Gora v letu 
2016 pridobil dve licenci pri Gostinsko turistični zbornici Slovenije. Postal je licencirana turistična agencija, ki lahko trži 
produkte drugih turističnih subjektov, pa tudi izdaja in prodaja svoje turistične produkte.  
 

3.7 PROJEKT UNESCO MAB JULIJSKE ALPE 
 

V letu 2016 je Turizem Kranjska Gora sodeloval pri projektu UNESCO MAB Julijske Alpe. Skupaj z ostalimi destinacijami MAB 
območja in s TNP smo pod strokovnim vodstvom zunanjih svetovalk izdelali projektno dokumentacijo. Projektna 
dokumentacija je osnova za izvedbo načrtovanih projektov, vključno z načrtovano pohodniško potjo Julian Alps Trail. 
Dokument je tudi osnova za prijave na razpise za nepovratna sredstva LAS, EU in INTERREG. 
 

3.8 PARK MIRU 
 
Park miru je bil pripravljen v sodelovanju s »Fundacijo Pot miru« in v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice ob 100. 
obletnici Ruske kapelice pod Vršičem. Park je bil umeščen v Kranjsko Goro, kjer je dostopen vsem obiskovalcem (med 
Hotelom Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora in Gorenjsko banko). Sestavlja ga zemljevid ceste na Vršič z okolico, v katerega 
so vrisani piktogrami vojaških objektov iz časa 1. svetovne vojne in fotografij iz časa gradnje ruske ceste. Vsebino za 
informacijske table je pripravil zgodovinar dr. Marko Mugerli. Vsebina je bila prevedena tudi v angleški in ruski jezik. Park je 
odlično dopolnilo opisa kulturne dediščine destinacije.  
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4 OPERATIVNA FUNKCIJA 
 

4.1 TURISTIČNO INFORMACIJSKA DEJAVNOST 
 
Turistično informacijsko dejavnost od septembra 2013 izvajamo v novih prostorih TIC-a na Kolodvorski ulici 1c, v športni 
dvorani Vitranc.  
V TIC-u izvajamo poleg informacijske funkcije tudi posredovanje sob in prodajo spominkov. 
Za delo na TIC-u so zaposlene tri sodelavke. 

 
4.1.1 TURISTIČNO INFORMACIJSKA TOČKA RUSKA KAPELICA 

 
Preko poletne sezone je bila v sodelovanju s podjem Infrasport ustanovljena nova Turistično informacijska točka pri Ruski 
kapelici pod Vršičem. V lično urejeni leseni hišici je potekala tudi prodaja spominkov ter podajanje turističnih informacij.  

 

 
 

4.2 ORODJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA   

 
 
Poleg klasičnega posredovanja sob (telefon, mail, fax) deluje Centralni rezervacijski sistem Slovenije CRS s podpornim 
programom Feratel. 
 
Slovenski turistični informacijski portal (STIP) in rezervacijski sistem Feratel (CRS) 
V rezervacijske sistemu Feratel je skupaj več kot 70 partnerjev. Še naprej si prizadevamo, da bi svoje kapacitete v CRS-ju 
predstavili tudi tisti, ki se za sodelovanje še niso odločili. Vključitev v CRS je sicer brezplačna. Plačuje pa se 10 % provizija od 
realiziranih rezervacij. 
Za uspešno delo CRS smo se letos udeležili dveh izobraževalnih seminarjev v organizaciji STO. 
Prav tako se na TIC-u opravljajo vsa tekoča dela, informiranje gostov, odgovarjanje na povpraševanja, na željo lastnikov 
ažuriranje podatkov, slik na spletni strani, obveščanje prebivalcev in obiskovalcev o dogajanju in prireditvah v destinaciji. 
 
Za uspešnejšo prodajo kapacitet je v dobi računalništva nujna najhitrejša pot, to je on- line rezervacijski sistem. 
 
Hotelske hiše so vključene v CRS direktno s pogodbami, mi pa smo posrednik za manjše ponudnike. 
Hotelske hiše so vključene tudi v druge on-line rezervacijske sisteme kot so venere.com,  booking.com in HRS. 
 
V letu 2016 smo pričeli z nadgradnjo programa. V mesecu aprilu smo organizirali predstavitvene sestanke (na treh lokacijah v 
destinaciji: Kranjska Gora, Mojstrana in Rateče) za ponudnike nastanitev, na katerih smo predstavili novosti spletne strani 
destinacije Kranjska Gora ter nadgradnjo rezervacijskega sistema Feratel. Sistem se je tehnično zelo razvil in uporabnikom 
ponuja več različnih možnosti uporabe.  
Vsekakor je sistem uporabnikom prijazen in omogoča, da vsak ponudnik sam upravlja rezervacije (osnovne podatke, opise, 
slike, koledar razpoložljivosti ter cene) na svojem portalu. Za ta namen dobi uporabniško ime in geslo. Pri samih rezervacijah 
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se tudi odloči na kakšen način gost pri njem lahko rezervira;  na povpraševanje, opravi rezervacijo na povpraševanje ter 
direktno on-line opravi rezervacijo nastanitve.  
V nadaljnjem koraku smo kot organizacija pripravili pakete, ki vsebujejo nastanitve in dodatne storitve. Pakete lahko gostje 
direktno on-line rezervirajo in tudi plačajo.  
Uvedli smo tudi sistem garancij in direktnih plačil s kreditno kartico. 
V sistem sproti vnašamo tudi dogodke in prireditve, ki se odvijajo v naši destinaciji, kar nam omogoča ažurno obveščanje 
gostov, ki se odločijo za rezervacijo v rezervacijskem sistemu, o dogajanju v času, ki ga želijo preživeti v destinaciji. 
 
TIC Kranjska Gora je bil odprt skladno z delovnim planom za leto 2016. Delovni čas je prilagojen potrebam glede na sezone. 
V visoki sezoni za delo v TIC-u zaposlimo tudi dva(e) študent(ki)a. 
 

 
 

 
Obiskovalci TIC-a 2016 
 
Obisk TIC-a v letu 2016 je za 19 % večji kot v lanskem letu. Največ obiskovalcev TIC-a je gostov iz Velike Britanije in domačih 
gostov. 
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5 PRIREDITVE IN ANIMACIJA  
 

5.1 KOORDINACIJA PRIREDITEV 
 

Turizem Kranjska Gora v letu 2016 nadaljuje funkcijo koordinatorja prireditev in animacije  na turističnem območju 
Kranjska Gora. V skladu s tem je Turizem Kranjska Gora izvajal naslednje naloge : 

 

 povezoval in koordiniral vse organizatorje prireditev in animacijskih programov na turističnem območju Kranjska 
Gora, 

 usklajeval in pripravljal skupni koledar prireditev in animacije na turističnem območju Kranjska Gora, 

 pripravljal plakate in letake, 

 skrbel za obveščanje o prireditvah in programih animacije  v javnih medijih, 

 oglaševal prireditve in animacijo, 

 obveščal zainteresirano javnost preko newslettra in obvestil za javnost, 

 pridobival sponzorje. 
 
 
V letu 2016 smo aktivno sodelovali pri:                 

Kranjska Gora se predstavi / Kranjska Gora welcomes you (3.1., 10.1., 7.2., 14.2., 21.2., 28.2.2016) 

  
 
Skupaj s smučarskimi šolami v destinaciji Kranjska Gora smo pripravili dogodek »Kranjska Gora se predstavi / Kranjska Gora 
welcomes you«. Dogodek je potekal (razen v primeru neugodnih vremenskih razmer) na Snežni plaži za hotelom Ramada 
Resort v Kranjski Gori (ex hotel Larix). Na dogodku se je na edinstven način predstavile smučarske šole, učitelji smučanja so 
na dogodku pokazali svoje veščine, otroke so zabavali animatorji, vse skupaj pa je popestril DJ s svojim glasbenim izborom.  
 
Pri projektu sodelujejo: Turizem Kranjska Gora, Smučarska šola Kekec, Snežni park Kranjska Gora, Smučarska šola Intersport 
Bernik, Smučarska šola SkiSchool.si Kranjska Gora, Julijana Turizem, Snežni park Kranjska Gora, Bike Park Kranjska Gora, RTC 
Žičnice Kranjska Gora, HIT Alpinea d.d. in Okrepčevalnica Lačni Kekec.  

Svetovni pokal invalidov (15.1.2016) 

  

Kranjska Gora je v petek, 15.01.2016 in v soboto, 16.01.2016 gostila Svetovni pokal invalidov. V petek 15. januarja so 
tekmovalci tekmovali v veleslalomu, v soboto 17. januarja pa v slalomu. V obeh disciplinah je tekmovalo veliko število 
tekmovalcev z različnimi stopnjami invalidnosti, od slepih, ki smučajo s pomočjo radijske povezave s spremljevalcem do 
paraplegikov, ki smučajo sede. Omenjeni tekmi sta bili tudi prvi tekmi v svetovnem pokalu invalidov v alpskem smučanju, ki 
poteka pod okriljem IPC (International Paralympic Commitee).  
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Turizem Kranjska Gora je pomagala pri dogodku kot koordinator, pomoč pri logistiki in pri sprejemu tekmovalcev v centru 
Kranjske Gore v soboto, 17. januarja 2016. 

Zimski Čarobni dan v Kranjski Gori (17.1.2016) 

   

V nedeljo, 17.01.2016 je potekal Zimski Čarobni dan v Kranjski Gori. Namen Čarobnega dne je, poleg dobrodelne note, 
družinam omogočiti aktivno preživljanje prostega časa v naravi. RTC Žičnice Kranjska Gora so omogočile, da je za ceno ene 
odrasle smučarske vozovnice smučala cela družina. Poleg smučanja so obiskovalci dogodka lahko uživali ob pestrem 
dogajanju na glavnem odru, kjer so nas od 10.00 do 15.00 ure zabavali učenci pevske šole Alenke Gotar - Pia Kladnik, Barbara 
Pavlič, Sanja Kresojević in Aleksandra Matan. Zvezda dneva je bila pevka Nuša Derenda. Med drugimi pa so nastopili tudi Žiga 
Lakner in Ansambel Anžeta Šuštarja.  V okviru Čarobnega dne se je na smučišču izvajalo tudi čarobno učenje smučanja in 
deskanja na snegu za najmlajše. Prvim 100 prijavljenim otrokom v terminu so v okviru dobrodelnosti Čarobnega dne 
omogočili 2-urni tečaj smučanja brezplačno. Podjetje HIT Alpiena d.d. je pripravilo posebno vikend paket ponudbo za družine 
ter akcijsko ponudbo kosil v Samopostrežni restavraciji hotela Ramada Resort Kranjska Gora.  

Turizem Kranjska Gora je kot koordinator in sofinancer prireditve poskrbela za postavitev prireditvenega prostora za hotelom 
Ramada Resort Kranjska Gora, ozvočenje na prireditvenem prostoru, izpeljavo programa, koordinacijo med lokalnimi 
ponudniki ter logistiko in pomoč pri promociji dogodka. 
 
Več: http://www.carobnidan.si/ 

Humanitarna prireditev BALONI SREČE – 14. Dobrodelni veleslalom Lions Ski Open 2015 (30.01.2016) 

  
 
V soboto, 30.01.2016 je Lions klub Bled Golf že tradicionalno organiziral 14. dobrodelni veleslalom »Lions Ski Open 2016«, ki 
je del celodnevne prireditve Baloni Sreče. Na prireditvi zbrana sredstva so organizatorji namenili otrokom in drugim pomoči 
potrebnim, ki živijo v pomanjkanju in imajo posebne potrebe. Sredstva so organizatorji namenili tudi posebnemu 
humanitarnemu programu razdeljevalnice toplih obrokov Zavodu pod strehco (ljudska kuhinja v Ljubljani), Zavodu Korak ter 
Zavodu Vidim cilj. Na Snežni plaži za hotelom Ramada resort v Kranjski Gori (ex hotel Larix) je od 10.00 ure dalje potekal 
pester zabavni program z DJ Perotom. Organizatorji so pripravili bogat srečelov, na dogodku pa so smučali tudi slepi otroci iz 
centra Vidim cilj Alena Kobilice.  
 
Turizem Kranjska Gora je kot koordinator prireditve poskrbela za postavitev prireditvenega prostora za hotelom Ramada 
Resort Kranjska Gora, ozvočenje na prireditvenem prostoru, izpeljavo programa, koordinacijo med lokalnimi ponudniki ter 
logistiko in pomoč pri promociji dogodka. 
 
Več: https://www.lions-d129.si/14-dobrodelni-veleslalom-lions-ski-open-2016  
 
 
 

http://www.carobnidan.si/
https://www.lions-d129.si/14-dobrodelni-veleslalom-lions-ski-open-2016
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55. Pokal Vitranc in Q Max Party 2016 (4.3.2016 – 5.3.2016) 
 

  
 
Organizatorji so poskrbeli za zagotovljeno zabavo z izborom odličnih skupin, ki so obiskovalce prireditve zabavale pozno v 
noč. Začetek pestrega zabavnega dogajanja (Q Max Party) z znanimi domačimi in tujimi glasbenimi izvajalci je bil ob 17.00 uri, 
na prireditvenem prostoru pred dvorano Vitranc. Letošnje leto smo prvič ob 19.00 uri na odru Q Max Party razglasili in 
podelili pokale zmagovalcem veleslaloma za Pokal Vitranc, nato pa je ob 19.30 uri sledilo javno žrebanje startnih številk za 
nedeljski slalom za Pokal Vitranc. Na zunanjem odru pred dvorano Vitranc v Kranjski Gori so nastopili Dan D, Mi2, pihalni 
orkester Krško in Glasbeni Studio Osminka. Za najbolj vztrajne pa je bilo letošnje leto od 22.00 ure dalje v dvorani Vitranc v 
Kranjski Gori organiziran tudi Afterparty. Za disko vročico so poskrbeli Abba cz Revival in DJ Pero. Vstop na prireditev je b il 
tako kot vsako leto prost. Organizacijo dogodka je letošnje leto prevzel Pokal Vitranc oz. podjetje Kreativlab. Turizem Kranjska 
Gora je pomagalo pri organizaciji, sofinanciranju, promociji ter koordinaciji dogodka. Prireditev je obiskalo okoli 3.500 
gledalcev.  

Pozdrav junakov daljav (17.03.2016) 

  
 

Letošnje leto je Turistično društvo Rateče – Planica že drugo leto zapovrstjo na trgu »Na Gorici« v Ratečah organiziralo 
dogodek »Pozdrav junakov daljav« v četrtek, 17.3.2016 od 18.00 ure dalje. Zabaval nas je Zahod Band ter potekal je tudi 
sprevod in predstavitev skakalnih ekip. Na dogodek je vozil tudi brezplačni turistični avtobus. Turizem Kranjska Gora je 
pomagal pri organizaciji in promociji dogodka. 

Mednarodni kulinarični festival Kranjska Gora (06.05.2016 – 08.05.2016) 

  

Mednarodni kulinarični festival Kranjska Gora  se v Zgornjesavski dolini pod okriljem podjetja Hit Alpinea  leta 2016 odvijal 
prvič. V dveh tekmovalnih dneh se je različnih kategorijah  med sabo pomerilo več kot štirideset tekmovalk in tekmovalcev iz 
različnih Evropskih držav, med drugim iz Italije, Turčije, Srbije, Hrvaške, Makedonije in Slovenije. K tekmovanju so lahko 
pristopili vsi poklicni kuharji, obiskovalci pa so lahko med spremljanjem napetih dvobojov obiskali stojnice, preizkusili 
kulinarične mojstrovine in uživali v čaru Kranjske Gore. 

Turizem Kranjska Gora je sodeloval pri promociji in koordinaciji dogodka. 
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IXS evropski pokal v gorskem kolesarjenju (04.05.2016 – 08.05.2016) 

  

Po nekaj letih premora smo letos ponovno gostili mednarodno tekmo v spustu, tokrat uvodno tekmo za Evropski pokal serije 
IXS. Tekma je bila speljana po progi DH Veetranz v dolžini 1,8 km in s 350m višinske razlike. Prijavljenih je bilo več kot 450 
tekmovalcev iz 24 držav. V petek je bilo na uradnem treningu zelo deževno vreme, kar je posledično vplivalo na spreminjanje 
proge ves konec tedna. V soboto so padavine ponehale in proga se je začela sušiti, a je zaradi tega na strmih delih in 
tehničnih delih z veliko koreninami postala zelo spolzka. V nedeljo je bil čas za finalno vožnjo, ki je potekala po suhi prog i; tu 
smo videli prvo izvedbo superfinala za najboljših 30 v moški elitni kategoriji s sobotnih kvalifikacij.  

Turizem Kranjska Gora je pri dogodku pomagal s promocijo ter osebjem na progi. 

V Alpe po navdih – 7. Dan Alpske konvencije (28.05.2016) 

  
 

Namen Dneva Alpske konvencije je spodbujati naravovarstveno razmišljanje ter zavedanje, kako pomemben in neprecenljiv 
je alpski prostor.  
 
Program 7. Dneva Alpske konvencije V ALPE PO NAVDIH: PO ALPSKIH DOLINAH S KOLESOM IN PEŠ – GREMO V BOHINJ, 
DOLINO SOČE IN ZGORNJESAVSKO DOLINO so oblikovali različni deležniki, saj so Alpe skupni življenjski prostor, za katerega 
želimo čim bolj odgovorno in usklajeno skrbeti ter k temu pritegniti tudi obiskovalce. Sklop prireditev od 26. do vključno 28. 
maja 2016 je vključeval odprtje razstave, projekcijo filma, strokovni posvet in doživljajske programe za obiskovalce. 

V soboto, 28. maja 2016 so obiskovalci spoznavali številne danosti alpskega območja. Organizatorji Dneva Alpske konvencije: 
CIPRA Slovenija, Fundacija Poti  miru Gornjesavski muzej – Slovenski planinski muzej, LTO Sotočje, Ministrstvo za okolje in 
prostor, Fundacija Poti miru v Posočju, Občina Kranjska Gora, Planinska zveza Slovenije, Planinsko društvo Dovje-Mojstrana, 
Posoški razvojni center, Stalni sekretariat Alpske konvencije, Triglavski narodni park, Turizem Kranjska Gora, Turizem Bohinj, 
Turistično društvo Dovje – Mojstrana so pripravili pohode, kolesarjenje, tek in bogat spremljevalni program v Bohinju, dolini 
Soče in Zgornjesavski dolini, na katerih je skupno sodelovalo več kot 450 obiskovalcev.  Namen dogodkov je bil opozoriti na 
občutljiv alpski prostor, predstaviti pomen Alpske konvencije in posebnosti alpskega prostora, pomen ohranjanja narave in 
kulturne dediščine ter spodbuditi obiskovalce, da Alpe obiskujejo na okolju prijazen način.     

V Mojstrani so se obiskovalci lahko udeležili vodenega pohoda do Pocarjeve domačije v Zgornji Radovni, muzejsko urejene 
domačije in informacijske postaje Triglavskega narodnega parka, sodelovali v programu Slovenskega planinskega muzeja v 
Mojstrani, sledilo je še odprtje mojstranških ferat. Na Dovjem je potekal tradicionalni Juriš na Dovško Babo s spremljevalnim 
programom na trgu pred Hišo Pr'Katr.  
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Red Bull Goni Pony (04.06.2016) 

  
 

Prvi junijski konec tedna smo drugič zapored združili dve klasiki slovenske kolesarske zgodovine – Vršič in legendarno kolo 
Pony. 573 tekmovalcev s poniji brez ogljikovih vlaken, brez prestav, brez predaje na najvišji cestni prelaz na sončni strani Alp! 
 
V sklopu dogodka so se prvič skupaj na stojnicah predstavili tudi gostinski ponudniki turistične destinacije Kranjska Gora z 
gostinsko ponudbo prilagojeno dogodku.  
 

Kolesarski festival Alpe-Adria Bikefestival (17.06.2016 – 19.06.2016) 

  
 
19.06. 2016 so se Beljak, Trbiž, Bovec in Kranjska Gora. tretjič zapored združili v organizaciji kolesarskega festivala Alpe-Adria 
Bikefestival - Evropski kolesarski maraton preko treh držav je izpolnil najvišje standarde tako za cestne kot za gorske 
kolesarje.  
 
Na isti dan, v nedeljo, 19. junija 2016 sta potekali dve dirki. Alpe-Adria Giro – 165km dolga proga z 2.480 višinskimi metri 
nadmorske višine. Dirka se je pričela ob 8.00 uri v Beljaku, Avstrija, nato so se udeleženci odpravili do Trbiža v Italiji, preko 
prelaza Predil do Slovenije, naprej do Bovca, preko prelaza Vršič do Kranjske Gore in od tam do Trbiža in nazaj v Beljak.  
 
Gorsko kolesarski maraton, 85 km dolga proga z 2.000 višinskimi metri, je vodila udeležence tekme od Baškega jezera v 
Avstriji preko sedla Jepca v Slovenijo ter po Zgornjesavski dolini do Rateč, kjer so se kolesarji preko tromeje vrnili v Avstrijo in 
tekmovanje zaključili v Beljaku.  
 
Turizem Kranjska Gora je kot soorganizator prireditve poskrbel za organizacijo dogodka v Sloveniji ter pri sofinanciranju in 
promociji dogodka. Aktivno smo sodelovali pri promociji dogodka preko socialnih omrežij ter ostalih medijih. Pomagali smo 
pri prevodih iz nemškega v slovenski jezik za vso dokumentacijo dirke. Izdelali smo tudi promocijski material za dogodek.   

 
Pobeg s kolesom (25.6.2016) 

 

  
 
Kolesarjenje Bodimo prijatelji izhaja iz resničnih dogodkov 16. letnika iz Horjula, ki je pred desetimi leti napisal poslovilno 
pismo in s kolesom pobegnil od doma v Kranjsko Goro.  
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Kolesarska prireditev je v preteklem letu potekala pod naslovom Bodimo Prijatelji, katerega so v letu 2016 razširili v »Gibanje 
Bodimo Prijatelji«. V okviru gibanja za »boljši jutri otrok« s sloganom »Naredi eno dobro delo in spremenil boš svet« se je 
zvrstilo več različnih prireditev. Ena od teh je bila tudi POBEG s KOLESOM. 
 
Skupinski start kolesarjenja je bil ob 8.00 uri na parkirišču podjetja Metrel v Horjulu. Kolesarji so se lahko vključili na vmesnih 
t.i. vstopnih točkah v Gorenji vasi, Škofje Loki, Kranju, Podblici, Lescah, Zg. Gorjah in Mojstrani. Svoje kolesarjenje so zaključili 
v Kranjski Gori, kjer je bil na snežni plaži ob gostilni Oštarija organiziran družabni program 
 
Turizem Kranjska Gora je pomagal pri organizaciji, sofinanciranju in promociji dogodka. 
 

Delavnice ob jezeru Jasna z Deželo zabave  
 

  
 

 

Ob Jezeru Jasna smo s pomočjo »Dežele zabave« ob vikendih od konca Julija do sredine Avgusta organizirali razne aktivnosti  
za otroke, kot so poslikave obraza, kuharske delavnice, fotografiranje ter brezplačna uporaba družabnih iger. Na sporedu sta 
bili tudi dve predstavi za otroke – 7.8.2016 žonglerska skupina Čupakabra ter Čarodej Toni 12.8.2016, ki sta bili množično 
obiskani in dobro sprejeti med obiskovalci jezera Jasna. 
 

Mednarodni filmski festival Kranjska Gora (27.07.2016 – 06.08.2016) 

  
 
Otroški, študentski, dokumentarni in tekmovalni program. Projekcije, delavnice, okrogle mize, master class koncerti, pogovori 
z avtorji, spremljevalni program in ob-festivalni dogodki.  

 
Otroški, študentski in tekmovalni program smo obogatili še z dnevom namenjenim izključno domačim - lokalnim ustvarjalcem 
ter dnevu aktivističnega filma katerega namen je, da vam skupaj s skrbno izbranimi dokumentarci žanra preiskovalni 
dokumentarni film, odprejo oči ter vas popeljejo na pot, kjer je dovoljeno slediti svojemu srcu in lastnemu razumu. 
 
V desetih dneh je bilo na sedmih različnih lokacijah predstavljeno 46 filmov, prav poseben čar pa je imela otvoritev festivala s 
projekcijo filma ob jezeru Jasna. 
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Jej lokalno, okušaj globalno (31.07.2016) 
 

  
 
Turizem Kranjska Gora je z lokalnimi gostinskimi ponudniki organiziral kulinarično prireditev »Jej lokalno, okušaj globalno«. 
Namen je bil popestriti dogajanje, predstaviti lokalno kulinariko širšemu krogu obiskovalcev ter dodati vrednost posameznim 
dogodkom v Kranjski Gori. Ko smo tovrsten koncept predstavili prvič ob dogodku Goni Pony, so bili odzivi  pozitivni, zato smo 
organizirali več tovrstnih dogodkov tekom leta. 31.7.2016 smo na trgu pred hotelom Razor prireditev predstavili z ruskim 
pridihom v času ruskega vikenda. 
 

Jej lokalno, okušaj globalno (20.08.2016) 
 

  
 
Najbolj množično obiskana je bila avgustovska prireditev ob jezeru Jasna. Ker so bile v tem času na sporedu olimpijske igre, 
smo izbrali brazilsko dekoracijo, nastopile pa so tudi plesalke, ki so obiskovalcem predstavile brazilske plese. Na jezeru je 
potekalo zabavno tekmovanje, ki ga je spremljalo športno komentiranje in glasba, ki sta dogodek še popestrila. 
 

Jej lokalno, okušaj globalno (09.09.2016 & 10.09.2016) 
 

  
 
V času motozbora v sosednji Avstriji smo organizirali dve dnevni prireditvi na trgu pred hotelom Razor, ki sta obiskovalcem 
poleg odlične kulinarike ponudili tudi dva dnevna rock koncerta skupin ŠeXpir ter Free Guns. Namen je bilo predstaviti 
kulinariko in popestriti dogajanje ob množici motororistov, ki ob tovrstnih dogodkih v Avstriji preplavijo tudi v Kranjsko Goro. 

 
Miklavžev ples z Veselimi Svati (03.12.2016) 

 

  
 

Podjetje Infrasport je 3.12.2016  v dvorani Vitranc organiziralo Miklavžev ples z ansamblom »Veseli Svatje«. Turizem Kranjska 
Gora je pomagal pri organizaciji, sofinanciranju, promociji ter izvedbi dogodka. 
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Jej lokalno, okušaj globalno (23.12.2016) 
 

  
 
23.12.2016 smo v predbožičnem času organizirali tudi prvo zimsko izvedbo kulinarične prireditve »Jej lokalno, okušaj 
globalno« in sicer na trgu pred cerkvijo. Na trgu smo hkrati organizirali tudi prihod božička, ki je pritegnil veliko število 
obiskovalcev, ki pa so zaradi izredno nizkih temperatur kmalu odšli. 
 
5.2 PRIREDITVE IN ANIMACIJA V ORGANIZACIJI TURIZMA KRANJSKA GORA 
 
Turizem Kranjska Gora je že nekaj let organizator večjih prireditev in animacije v turistični destinaciji Kranjska Gora. 
 

Rock'n'Lauf  (16.1.2016) 
 

  
    
Po štirih letih se je na slovenska tla, natančneje v Planico, vrnilo tekmovanje za FIS svetovni pokal v teku na smučeh (16. in 
17. januarja 2016). V soboto, 16. januarja 2016 bo Kranjska Gora postala navijaška vas. Osrednja prireditev »Rock'n'Lauf« je 
potekala od 19.30 ure dalje v centru Kranjske Gore. V okviru obsežnega in pestrega programa so nastopili tudi Rok'n'Band in 
Alya. Ob 20.30 uri je potekala predstavitev najboljših tekmovalnih parov za nedeljsko tekmo. Dogodek je obiskalo okoli 
1.000 gledalcev.  

 
Open Air Planica (19.3.2016) 

 

  
 
Turizem Kranjska Gora je v letošnjem letu ob tekmovanju v smučarskih poletih v Planici v soboto, 19. marca 2016 že sedmo 
leto zapored organiziral spremljevalni in zabavni program »Navijaška vas Planica 2016«. Od 10.00 ure dalje je tako Kranjska 
Gora postala navijaška vas s prenosom tekme na velikem platnu. 
Planica ni le zbirališče najboljših letalcev, ki so se pomerili na svetovnem pokalu za prestižni naslov imetnika svetovnega 
rekorda ampak tudi vseh njihovih zvestih navijačev iz vseh koncev sveta. Koncert na prostem Open Air Planica z javno 
podelitvijo štartnih številk za nedeljsko tekmo ob 20.00 uri je potekal na prireditvenem prostoru pred dvorano Vitranc v 
Kranjski Gori. V okviru obsežnega in pestrega programa je nastopil lokalni pevec Anzhe, po podelitvi je nastopila skupina Rock 
Partyzani, v zadnji uri pred polnočjo pa je program popestril še DJ. Dogodek je obiskalo okoli 3.000 gledalcev. 
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15. Kekčevi dnevi (01.07.2016 – 03.07.2016) 

  
 

Kekčeve dneve smo organizirali že 15. leto zapored. Letošnje leto smo skupaj s Kekcem spoznavali pravljične junake. 
Ocenjujemo da je letošnje Kekčeve dneve na trgu pred cerkvijo obiskalo okoli 1.500 otrok in staršev.  
Program smo letos skrčili na tri dni in sicer od petka 1.7.206 do nedelje 3.7.2016, vsak dan pa je imel posebno tematiko. 
V petek smo imeli Pravljični dan s predstavo »Rdeča kapica z napako« ter delavnico »Maxi slikarska packalnica«, kjer so 
otroci lahko barvali s temperami. 
V soboto je bil na sporedu Zmagovalni dan s predstavo »Športna pravljica« ter poligonom »Mini Planica«. V dopoldanskem 
času pa so obiskovalci rajžali po poteh triglavskih pravljic med Mojstrano in Dovjem. V soboto je potekal tudi družinski 
kolesarski dan v organizaciji Turističnega društva Kranjska Gora. 
V nedeljo pa je bil na vrsti Magični dan s »Čarobno ustvarjalnico«, predstavo »Velike čarovnije s čarodejem Tonijem« ter z 
obiskom Kekčeve dežele v dopoldanskih urah. 
 
Čez celoten vikend pa je bila v Ljudskem domu obiskovalcem na voljo tudi brezplačna LEGO razstava. Ustvarjalci so jo 
pripravili prav za kranjskogorski okoliš, saj so bili poleg drugih skulptur na ogled tudi LEGO Planica, LEGO jezero Jasna in LEGO 
Kekčeva dežela. 
 

Poletni festival pod Vitrancem; julij in avgust  
 

  
 
Že tradicionalno v poletnih mesecih organiziramo poletni festival pod Vitrancem. V juliju in avgustu so na trg pred cerkvijo 
goste, obiskovalce in domačine privabili številni odlični izvajalci: Ansambel Zgornjesavci, Beer Belly, Učenci glasbene šole 
Alenke Gotar, Trio Isolda, ,KD Odmev MePZ Kranjska Gora, Zahod Band, Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora, Anzhe in še 
mnogi drugi.  
 

Poletni dogodki ob jezeru Jasna  
 

Ob Jezeru jasna smo organizirali tudi nekaj glasbenih dogodkov. V soboto 9.7.2016 je obiskovalce s poletno glasbo v 
popoldanskem času razvajal DJ Erwin Creeg, v nedeljo 10.7.2016 pa je nastopil kranjskogorski pevec Anzhe 
 
Dj Erwin Creeg je glasbo ob jezeru vrtel tudi 20.8.2016 v sklopu prireditev »Jej lokalno, okušaj globalno«. 
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Koncert državnega ansambla »Rus« iz mesta Vladimir (29.07.2016) 
 

  
 

V Kranjski Gori smo v dvorani Vitranc gostili Državni ansambel »Rus« iz mesta Vladimir, ki deluje v okviru Vladimirske 
filharmonije in je bil ustanovljen leta 1974. Že prvi umetniški vodja ansambla Hohlov si je prizadeval, da bi ansambel združi l 
umetnike, ki znajo ne samo igrati na instrumente, ampak tudi peti in plesati. Nov ustvarjalni zagon je ansambel dobil leta 
1986, ko je vodenje ansambla prevzel Firsov. Pod njegovim vodstvom je ansambel ustvaril unikaten glasbeni spektakel, 
vokalno-koreografsko kompozicijo, z naslovom »Slike ruskega koledarja«, ki nas popelje v bogat čarobni svet ruskih navad in 
običajev. Omeniti velja tudi cikel »Pesmi in plesi Rusije«, s katerim umetniki z glasbo naslikajo vso raznovrstnost širne Rusije. 
Instrumentalna skupina ansambla »Rus«, ki deluje pod vodstvom Litvinova, je skupina vrhunskih glasbenikov. Večina med 
njimi igra tri ali štiri instrumente. Mojstrstvo glasbenikov potrjuje nagrada z Vseruskega tekmovanja izvajalcev na narodnih 
instrumentih. Ansambel »Rus » svoj značilen zvok – mešanico tradicionalne ruske, klasične in rock glasbe, deli s poslušalci 
širom sveta. 
 

Turizem Kranjska Gora je v sklopu ruskega vikenda v petek 29.7.2016 v dvorani Vitranc organiziral koncert ansambla Rus, ki je 
bil izredno dobro sprejet med velikim številom obiskovalcev. 
 
 

Stand Up pod Alpami (22.8. – 25.8.2016) 
 

  
 

Turizem Kranjska Gora je ob pomoči Matjaža Javšnika v avgustu 2016 v Kranjsko Goro pripeljal še eno novost in sicer Stand up 
komedijo z naslovom »Stand up pod Alpami« kjer se je občinstvu predstavilo kar nekaj znanih slovenskih in tujih komikov, 
med njimi Matjaž Javšnik, Lucija Čirović, Boštjan Gorenc –Pižama, Gašper Bergant, Nikola Silić in drugi. 
 

Oktober3fest – Festival 3 dežel (15.10.2016) 
 

  
 

Turizem Kranjska Gora je v sredini oktobra organiziral tradicionalno srečanje narodno-zabavnih ansamblov v Kranjski Gori. 
Prireditev je namenjena tako gostom iz Slovenije, kot tudi Avstrije, Nemčije in Italije oz. vsem tistim, ki jim je pri srcu tako 
domača, kot tuja narodno zabavna glasba. Poleg Veselih Begunjčanov so nastopali še Ansambel Zupan, Ansambel Pajdaši in 
Die Goldrieder. Za povezovanje prireditve sta, tako kot vsako leto, poskrbela Maruša Kobal in Sepp Reich.  
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Ognjeni spektakel – Največje srečanje parkeljnov treh dežel (25.11.2016) 
 

  
 
Ognjeni spektakel – Največje srečanje Parkeljnov treh dežel je bilo tradicionalno zadnji petek v Novembru in sicer v petek, 25. 
novembra ob 18.00 uri v Podkorenu. Gre za etnološko prireditev, kjer je v prvi vrsti namen ohranjanje starih običajev, ki so 
značilni za naš konec doline obenem pa našim prebivalcem ter številnim obiskovalcem predstaviti tudi kulturo, ki jo gojijo v 
sosednjih obmejnih krajih.  
Obiskali so nas parkeljni iz sosednje Avstrije in Italije. Rekordnih 21 skupin in več kot 300 parkeljnov je pripravilo pravo 
peklensko vzdušje. Prireditve se je udeležilo okoli 2000 obiskovalcev. Na trgu pod lipo v Podkorenu pa je od 20h dalje potekal 
tudi t.i. »After party« s skupino Kdr Voč. 
 

 
Praznična doživetja v Kranjski Gori, Advent v Kranjski Gori – dogajanje v Alpski vasici  
(december 2016 – januar 2017) 
 

  
 

V nedeljo, 27. novembra je ob 18.00 uri svoja vrata ponovno odprla Alpska vasica na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. Z 
dogodkom smo zabeležili tudi uradno otvoritev zimske sezone. Obiskovalce Alpske vasice je zabaval Anzhe. Vasico je otvoril 
župan Občine Kranjska Gora, g. Janez Hrovat. Gostinstvo je ponujalo brezplačno kuhano vino ter čaj.  
V Alpski vasici najdete praznično osvetljene hišice s kulinarično in ostalo ponudbo izdelkov domače obrti.  
 
Dogodek so skupaj organizirali Občina Kranjska Gora, TD Kranjska Gora ter Turizem Kranjska Gora. Turizem Kranjska Gora je 
sodeloval pri organizaciji, sofinanciranju, promociji  ter izvedbi dogodka. 
 
V sodelovanju z Občino Kranjska Gora, Infrasportom d.o.o., KPD Josipom Lavtižar, TD Kranjska Gora ter ostalimi sodelujočimi 
je Turizem Kranjska Gora pomagal pri promociji, organizaciji ter izvedbi dogodkov v mesecu decembru v Alpski vasici v 
Kranjski Gori.  Na trg pred cerkvijo in v njegovo okolico so goste, obiskovalce in domačine privabili številni izvajalci: Anzhe s 
prijatelji, Matjaž Javšnik, KD Odmev MePZ, Miklavž in Božiček, junaki z rajž po poteh triglavskih pravljic in še mnogi drugi.   
 

Silvestrovanje na prostem (31.12.2016) 
 

  
 
Turizem Kranjska Gora je v letu 2016 že petič organiziralo Silvestrovanje na prostem. Dogodek je potekal na Trgu poleg 
Hotela Ramada Hotel & Suites (bivši hotel Prisank) v Kranjski Gori. Od 22.00 ure dalje je obiskovalce zabavala skupina ŠeXpir, 
ki je poskrbela za prijetno silvestrsko vzdušje. Prireditve se je udeležilo okoli 2.000 domačih in tujih gostov. 
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Dežela zabave je letošnje leto tretjič organizirala Otroško silvestovanje. Tokrat so se otroci in starši lahko zabavali v dvorani 
Vitranc v Kranjski Gori med 16.00 in 19.00 uro. Obiskovalce je pričakal zvrhan koš doživetij, kot so plesna -  gibalna animacija, 
tekmovalnce nagradne igre, ustvarjalne delavnice, Silvestrske poslikave obraza in napihljiva igrala. Otroke pa je obiskal tudi 
Dedek Mraz.  
 
Turizem Kranjska Gora je pomagal pri organizaciji, sofinanciranju, promociji  ter izvedbi dogodka. 
 
 

5.3  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV  

 
 
V letu 2016 je Turizem Kranjska Gora na osnovi javnega razpisa sofinancirala prireditve, ki jih prirejajo društva, ki delujejo v 
javnem interesu (športni klubi, športna, kulturna, turistična društva) in druge neprofitne organizacije. Sofinancirane so bile 
prireditve, ki so namenjene pospeševanju turističnega obiska, ki nimajo profitnega značaja, na katerih je praviloma vstop 
prost in so namenjene najširšemu krogu obiskovalcev. V ta namen je bilo dodeljenih 22.000 €. 
 
 
Projekti oz. prireditve, ki so pridobile sredstva iz razpisa so: 
 

ORGANIZATOR PRIREDITEV 

DU Rateče – Planica Aktivni in fit 

DU Dovje Mojstrana Ubrane misli 

DU Dovje Mojstrana Mednarodni dan starejših 

Društvo GRS Rateče 18. Smuk dvojic izpod Jalovca 

Društvo za naravo Jalovec Dan Save 

IPA Moto Klub Gorenjske Srečanje članov IPA RS 

IPA RK Gorenjska Obisk Kekčeve dežele 

KUD Jaka Rabič  Aljaževi dnevi 

KD Odmev Božični koncerti 

KD Odmev Letni koncert 

KD Odmev Škerlovi dnevi 

KPD Podkoren Karenški smenj 

KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora Lavtižarjevi dnevi 

PGD Podkoren Gasilska veselica »Pod lipo« 

PD Gozd Martuljek Igrajmo se v Rutah 

Razvojna Zadruga Dovje Silvestrovanje Dovje 

Razvojna Zadruga Dovje 8 marčevski pasulj 
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ŠD Lednih plezalcev Mlačca Mojstrana Žive Jaslice v ledu 

TD Rateče Planica Prvomajsko kresovanje 

TD Rateče Planica Razstava ročnih del 

TD Rateče Planica Vaški dan v Ratečah 

TD Rateče Planica Rateški smnj 

TD Dovje Mojstrana  Večer na vasi 

TD Dovje Mojstrana Slovenski večeri 

TD Dovje Mojstrana Prvomajski kres 

TD Gozd Martuljek Pa damačem u Rutah 

ŠD Ponca Tek treh dežel 

Društvo mladih Kranjska Gora Pustna povorka in hokej v maskah 
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6 UPRAVLJANJE Z OBJEKTI TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V TURISTIČNI DESTINACIJI 
KRANJSKA GORA 

 
Turizem Kranjska Gora tudi v nadaljnje upravlja s: 
 

 tekaškimi progami na turističnem območju Kranjska Gora, 

 lokalnimi kolesarskimi potmi na turističnem območju Kranjska Gora, 

 izvaja nadzor nad urejenostjo sprehajalnih poti na turističnem območju Kranjska Gora. 
 
 

6.1 TEKAŠKE PROGE 
 
Trasa tekaških prog v občini Kranjska Gora je ostala enaka kot  v preteklih sezonah.  
 
Urejamo tekaške proge na območju Kranjske Gore, Podkorena, Rateč, Planice. 
Sodelovanje med lastniki zemljišč in Turizma Kranjska Gora je bilo v pretekli sezoni zelo dobro in le takšno sodelovanje in 
pripravljenost lastnikov, da v zimskem času še naprej omogočajo pripravo tekaških prog, ki so poleg obiskovalcem namenjene 
tudi občanom, bo omogočilo nadaljnji razvoj tega športa in prepoznavnost destinacije po urejenosti prog.  
Maja smo lastnikom zemljišč nakazali odškodnino za uporabo tekaških prog v skupnem znesku bruto 2.495,47 EUR.   
Za teptanje prog imamo podpisano pogodbo z RTC Žičnice. 
 
NASTALI STROŠKI TEKAŠKIH POTI V SEZONI 2016: 
 

MESEC ZNESEK EUR Z DDV IZVAJALEC 

Sanacija tekaških poti 929,40 Planaj d.o.o.; Gorenjska 
gradbena družba 

Razvoz snega 2.101,45 Nataša Jereb s.p. 

Teptanje 15.487,53 Teptanje RTC Žičnice  

odškodnine 2.495,47 Lastniki zemljišč 

Motorne sanke 10.365,00 Domenig 

Prevoz topa in črpalke 1.207,80 Infrasport d.o.o. 

SKUPAJ 32.586,65  

 
 
Novi progi za tek na smučeh v Zgornji Radovni 
 
V Zgornji Radovni sta bili pred začetkov zimske sezone 2016 / 2017 trasirani dve novi progi za tek na smučeh (v dolžini 1 km in 
1,5 km).  
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7 LOKALNO VODENJE 

Ker je razvoj človeških virov ključnega pomena za pridobivanje in ohranjanje konkurenčne prednosti turistične destinacije, 
lahko tudi  vodenje izpostavimo kot enega izmed pomembnih elementov pri razvoju in trženju turizma. Zatorej je nenehno 
usposabljanje ter izobraževanje turističnih vodnikov izrednega pomena. Skupaj z destinacijami Bled, Bohinj, Radovljica, 
Žirovnica, Jesenice smo objavili razpis in izvedli usposabljanje za lokalnega turističnega vodnika z licenco in sicer za območje 
Bleda, Bohinja in Kranjske Gore. Sodelovali smo pri predavanjih, praktičnem usposabljanju in ocenjevanju.  

V letu 2016 je izobraževanje uspešno opravilo 20 tečajnikov, od tega 1 iz destinacije Kranjska Gora.  

Turizem Kranjska Gora uspešno pridobili licenco za izvajanje agencijske dejavnosti. Skupaj s planinskimi in kolesarskimi 
vodniki smo pripravili pakete vodenih kolesarskih in pohodniških izletov, ki so se prodajali preko poletne sezone.  

 

8 INVESTICIJE 
 
V letu 2016 smo izvedli le manjše investicije v posodobitev računalniške opreme, nakup stolov za na trg ipd.  
 

9 DELO NA PREMIČNIH STOJNICAH 
 
V času prireditev na Trgu pred cerkvijo oddajamo stojnice in v zimski sezoni hiške naslednjim ponudnikom: 
 

 Luka Krevs s.p., med in medeni izdelki 

 Mana Marish, leseni izdelki 

 Romana Gašpirc, osebno dopolnilno delo, izdelki domače obrti 

 Šmid Cirila, izdelki domače in umetne obrti 

 Ram Bahadur Khatri, trgovina na drobno na stojnicah 

 Anika Kolar, osebno dopolnilno delo  

 Nataša Fleišer, izdelki domače in umetne obrti 

 Gaal int. d.o.o., trgovina na debelo in drobno 

 Udir Simona s.p., izdelava peciva 

 Janežič Stanko, Kmetija Janežič 

 Aja Stelan, domača in umetnostna obrt 

 Jelinčič Boštjan, Sirarna Jelinčič 

 Andi Podlesnik, izdelovanje lastnih izdelkov na domu 

 Krof Franja, osebno dopolnilno delo 

 UNIKATI DAJA, Darja Rejec Repnik, s.p., izdelovanje nakita 

 Mojca Novak, spominki, posoda, sveče 

 Erika Anita Omejec, izdelki iz stekla, copati iz flica 

 Mojca Šon, keramični izdelki 

 Trček Majda, spominki 

 GEP – ART Gregor Demšar s.p., naravna mila, nakit iz lesa 

 ARS Luna, Sašo Štibelj s.p., - prodaja tekstilnih izdelkov in nakita 

 Nataša Kveder – osebno dopolnilno delo – spominki, dekorativa, galanterija 

 Robič Marija, slike in ostali ročni izdelki 

 Kmetija Janežič - proizvodnja mesa prašičev, ovc in koz 

 Tatjana Krivić s.p. – blagovna znamka »Za moj dom« 

 Rozman Mojca – osebno dopolnilno delo – nakit, obeski,… 

 Jože Nučič, osebno dopolnilno delo, usnjeni izdelki 

 Jožica Rogelj, osebno dopolnilno delo, glineni izdelki 

 Ljubiša Spasić s.p., mehanska obdelava kovin – peka kostanje 
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 Kleč Mirela, spominki, dekorativni izdelki, posoda,… 

 BIOTA ZUPET & CO, d.o.o. – izdelki domače obrti, 

 Radovan Jelina – prodaja doma pridelane zelenjave in sadja 

 Urejanje okolice Perc, Peter Uderman s.p. 

 Curk Tina, izdelki domače in umetne obrti,   

 Shaker Miša, izdelki domače in umetne obrti, 

 Samic Marija – prodaja doma pridelane zelenjave in sadja 

 Vepro d.o.o. – izdelava izdelkov iz plute, lesa, stekla… 

 Janja Štravs – prodaja doma pridelanih in predelane zelenjave in sadja 

 Robert Hirci s.p. – Sončne Karavanke, domači likerji 

 Rosa, Škoberne Nina – ročno izdelane torbice in modni dodatki 

 Proizvodnja Košir, Janez Košir s.p. – prodaja sveč 

 Paolo Bernardis -  prodaja suhomesnatih izdelkov 

 Darka Kopavnik s.p. – prodaja piškotov in klekljanih izdelkov 

 Polona Jakelj s.p. -  prodaja kvačkanih naglavnih trakov 

 Špela Danko – osebno dopolnilno delo (pleteni in kvačkani izdelki) 

 Soven d.o.o. – izdelava izdelkov iz domače volne 

 Matjaž Sotlar – osebno dopolnilno delo (prodaja domačih čajev) 

 Hudobivnik Mojca – ročno pleteni izdelki  

 TJ Project, Jasmin Bajramović s.p., prodaja mlečnih izdelkov 

 Gostinstvo Danijel Škrjanc s.p., prodaja domačega kruha 

 Mojca Vrh s.p., glineni izdelki 

 Koničar d.o.o., domače pecivo 

 Šfiligoj Radoš, prodaja doma pridelanega sadja in zelenjave 

 Alenka Stare s.p., didaktični material 

 Kočan Franja, osebno dopolnilno delo, spominki 

 AB-Gravirka, Aja Bohinjc s.p., nakit 

 Enisa Duraković, osebno dopolnilno delo, nakit 

 Nasmeh, Patricia Vidovič, s.p., cvetje, aranžmaji 

 Aleksander Despotovič s.p., kostanj 

 Društvo Žarek, društvo za delo z mladimi v stiski 

 Graverko, Rajko Trentelj s.p., leseni izdelki 

 Otroški kotiček, franc Miklavc s.p., pletenine, kvačkani izdelki 

 Kozamernik Tomaž s.p., ročno kvačkane in pletene kape, šali,… 

 Kosmač Matej s.p., leseni izdelki 

 Zavod Krog, izobraževanje, razvoj, dobrodelnost Koper, dobrodelna akcija 

 Franka Mlekuž, osebno dopolnilno delo, kvačkani izdelki 

 Društvo Kali, društvo za pomoč ljudem v stiski 

 Jazbec Kristina, osebno dopolnilno delo, spominki, dekorativni predmeti,… 

 Športno kulturno društvo Pehta, pomoč otrokom 

 Petrošanec Vlasta, osebno dopolnilno delo, kvačkane kape, šali,… 

 mojOPUS Silva Abram s.p., adventni venčki, adventni aranžmaji 

 Društvo Biseri narave, olja, konopljini izdelki (testenine, moka,…) 

 Stanislav Pavlovič, osebno dopolnilno delo, mozaiki 

 Tania Košir, osebno dopolnilno delo, izdelki iz lesa, nakit 

 Markuta Janez, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, domači jabolčni izdelki (sok,…) 

 Gostinstvo Borut Pevec s.p., kuhano vino,… 

 Studio Arteus, umetniško ustvarjanje d.o.o. 

 Sejad Ališič s.p., ročno izdelani mozaiki 

 Instalacije Hočevar d.o.o., pleteni izdelki 

 Tadej Volk s.p., domači mehčalec, copati 

 Kožušček, Bojan Kožuh s.p. – hladno stiskana olja, izdelki iz konoplje 

 Dar Tar Alp d.o.o., gostinska ponudba 

 Curanović Mirjana, osebno dopolnilno delo, ročno izdelani velikonočni izdelki 
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 Športne dejavnosti in internetna prodaja, Rok Bohinc s.p., čaji (lističi) 

 Krošelj Janko, prodaja jagod 

 Čarodejka, Katja Zidar s.p., ročno šivane igrače iz blaga 

 Tatjana Primc, osebno dopolnilno delo, ročno izdelani in poslikani copati 

 Slaščičarstvo Tortica Helena Trebušak s.p., prodaja sladoleda (samo v času Kekčevih dni) 

 Elvira Kralj, osebno dopolnilno delo, kvačkani in klekljani izdelki 

 Doma, Storitve za dom in družino, Dolores Ličen Gašparin s.p., ročno izdelane igrače in izdelki iz sivke 

 Papi, Primož Kozinc s.p., pasja pekarna, domači pasji piškoti 

 Foto studio KO-GU, Gumilar Tatjana s.p., ročno slikane slike 

 Nataša Gorjanc, osebno dopolnilno delo, ročni izdelki iz stekla 

 Dr. Miha Jeršek s.p., izdelki iz sivke 

 Nada Dolinar Brglez, osebno dopolnilno delo, ročno izdelan nakit 

 Tela, naravna kozmetika in domača obrt, Jure Kenda s.p., naravna mila, pilingi, marmelade, sokovi, izdelki iz sivke 

 Gaia slaščice, Nika Kolman s.p., domače slaščice, čokolada 

 Milan Gorjanc, osebno dopolnilno delo, ročni izdelki iz stekla 
 

V letu 2016 smo Alpsko vasico nadgradili s pestrim programom prireditev usklajenim s programom prireditev v novem 
Ljudskem domu, ter z glasbo v času adventnih vikendov. Poskrbljeno je bilo tudi za gostinsko ponudbo. V času božičnih 
praznikov je vasico poživilo tudi pestro zabavno dogajanje. Alpsko vasico smo nadgradili tudi z dvema lokoma, katera sta 
krasila vhod vasice. V sami vasici smo postavili tudi adventni venec. 

 
Najem stojnic in hišk zaračunavamo skladno s cenikom. 
 

10  DELOVANJE ORGANOV LTO KRANJSKA GORA 
 

10.1  SVET ZAVODA 
 
V letu 2016 se je svet zavoda sestal šestkrat.  
Na seji so bile obravnavane naslednje teme: 

 Obravnava in opredelitev sveta zavoda do predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora 

 Priprava in objava razpisa za imenovanje direktorja javnega zavoda Turizem Kranjska Gora 

 Odpiranje prispelih prijav na javni razpis za direktorja Turizma Kranjska Gora 

 Poročilo dela LTO za leto 2015 

 Finančno poročilo LTO za leto 2015 

 Imenovanje predsednika Sveta zavoda 

 Predstavitev in potrditev novega statuta zavoda in poslovnika 

 Izvedene aktivnosti v obdobju marec - september 2016 

 Plan dela Turizma Kranjska Gora 2017 

 Predstavitev certifikata Slovenia Green Destination in potrditev direktorja Turizma Kranjska Gora za koordinatorja  
pri projektu 

 Predstavitev in potrditev nove sistematizacije delovnih mest v Turizmu Kranjska Gora  
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11  PREGLED STROŠKOV IN PRIHODKOV TER SKLEPNA OCENA 
 
Pregled stroškov in prihodkov je podan v prilogi. 
 
Ocenjujemo, da je zavod deloval skladno s plani in zastavljenimi cilji. 
 
 
 
Pripravili: 
Blaž Veber 
Andraž Lavtižar 
Nina Peternel 
Sabina Žerjav 
Matjaž Podlipnik 
 

 
Blaž Veber        

          Direktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:   

 Tabela : Pregled prihodkov in odhodkov po denarnem toku 


