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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 sedemnajst let. Turizem Kranjska Gora deluje v skladu s Planom Zavoda, v skladu s 
Statutom Zavoda in v skladu z razvojnimi dokumenti občine, to je Strategija razvoja turizma turistične destinacije Kranjska 
Gora 2015 – 2025 in Strateško razvojnega dokumenta občine Kranjska Gora. Osnova za delovanje Turizma Kranjska Gora sta 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) in Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021. 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. 
 
Turizem Kranjska Gora 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 31.12.2018 je pregled aktivnosti, ki so načrtovane v »Programu dela 
Turizma Kranjska Gora za leto 2018« 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, 

• 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 meseca 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 lokalnih turističnih organizacij v sklopu 
skupnosti Julijske Alpe, zakupljen je skupni pult za Julijske Alpe. 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, 
Slovenija center Praga 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 9.1. – 14.1. Vakantiebeurs Utrecht S Soča 

2 11.1. – 14.1. Ferienmesse Dunaj S Bled 

3 1.2. – 4.2. Vakantie Salon Bruselj S Kranjska Gora 

4 6.2. – 7.2. IMTM Izrael S Bohinj 

5 21.2. – 25.2. FREE Műnchen S Radovljica 

6 7.3. – 10.3. ITB Berlin S Bled 

7 5.11. – 7.11. WTM London B Bohinj, Kranjska Gora 

 
 
1.1.2 SEJMI IN BORZE V IZVEDBI KROVNE DESTINACIJSKE ORGANIZACIJE TURIZEM KRANJSKA GORA 

 DATUM NAZIV SEJMA  S/B/W INFORMATOR  

1 10.10 – 12.10. TTG Rimini B Turizem Kranjska Gora 

2 22.2. – 25.2. IFT Beograd S Turizem Kranjska Gora 

3 7.6. – 9.6.  SIW 2018 Kranjska Gora B Turizem Kranjska Gora 
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1.1.3 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI V SODELOVANJU Z SLOVENIJA CENTER PRAGA 
 

 DATUM NAZIV SEJMA  S/B/W INFORMATOR  

1 18.1. – 21.1. Regiontour Brno S Michal Kura – Slovenija center 

2 25.1. – 28.1. IFT Bratislava S Michal Kura – Slovenija center 

3 15.2. – 18.2. Holiday World Praga B + S Michal Kura – Slovenija center 

 
1.1.4 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI V SODELOVANJU Z GIZ - POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE 
 

 DATUM NAZIV SEJMA  S/B/W INFORMATOR  

1 13.1. – 14.1.  CMT Stuttgart S GIZ 

2 18.1. – 19.1. Adventure Travel Conference & Workshop S/W GIZ 

3 20.1. – 21.1. Adventure Travel Show London S GIZ 

4 2.3. – 4.3.  Fiets & Wandelbeurse Utrecht S GIZ 

3 23.3. – 25.3.  Salun du Randenneurs Lyon S GIZ 

8 31.8. – 2.9. Tour Natour Dűsseldorf S GIZ 

 
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 Europlakat d.o.o. IPC SP 2018 

januar Europlakat d.o.o. Q Max Party – zabava zime 

januar Europlakat d.o.o. Ledena Trofeja 

februar Europlakat d.o.o. KGIFF 2018 
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februar Europlakat d.o.o Snow Volley 2018 

marec Zgornjesav'c Javni razpis za sofinanciranje 
prireditev 

marec Europlakat d.o.o. Open Air Planica 

marec Europlakat d.o.o. IMBA Summit 2018 

maj Europlakat d.o.o. Kranjska Gora 365 – krovna 
kompanija destinacije 

maj CIPRA - Vozni redi v Alpah Predstavitev turistične destinacije 
Kranjska Gora 

maj Europlakat d.o.o. Kranjska Gora – panorama Julijske 
Alpe 

avgust Europlakat d.o.o. Jej lokalno, okušaj globalno – 
Harley Davidson izvedba 

avgust Europlakat d.o.o. Sportech 2018 

avgust Europlakat d.o.o. Kranjska Gora 365 – jesenska 
kolekcija 

september Europlakat d.o.o. Denis Novato – 30 let 

oktober Europlakat d.o.o. Kranjska Gora 365 – zimska 
kolekcija 

november Europlakat d.o.o. Zimska Pravljica – Ansambel Saša 
Avsenika in Slovenski oktet 

november Europlakat d.o.o. Ognjeni spektakel – srečanje 
parkeljnov treh dežel & Modrijani 

november Europlakat d.o.o. Praznujte advent z nami 

november Europlakat d.o.o. Alpska vasica z Manco Špik 

november Europlakat d.o.o. Apres Ski zabave 

december Europlakat d.o.o. Silvestrovanje 2018 

 

TERMIN RADIO, INTERNET IN TELEVIZIJA NAMEN 
OGLAŠEVANJA 

januar - december ATM TV Dogodki v turistični 
destinaciji Kranjska Gora 

november Radio TRIGLAV Srečanje parkeljnov treh 
dežel – Ognjeni spektakel 

november Radio Aktual in Radio Veseljak Advent v Kranjski Gori 

november Radio Gorenc Denis Novato – 30 let 

november GTV Otvoritev Alpske vasice 

december Radio Triglav Božična zabava z Indiro 
Forza (ex Colonia) 
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BREZPLAČNA JAVLJANJA IN PRISPEVKI 

TERMIN MEDIJ NAMEN OGLAŠEVANJA 

januar Čarobni dan Predstavitev turistične  
destinacije Kranjska Gora 

januar Delo Zlata lisica v Kranjski Gori 

januar Nedelo Božični in novoletni prazniki v Kranjski Gori 

januar Mountain Bike Holidays Predstavitev destinacije Kranjska Gora  

januar Aeroplan Kranjska Gora – Green paradise of Europe 

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

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

februar Journal L'essentiel La Slovenie 

marec sInfo NC Planica 

marec Portal Ekodežela Rateče in tekaške proge 

april BTC City Vodnik Okoli Alp s kolesom 

april Svet Kapitala/Delo Razvoj poletne turistične ponudbe v 
smučarskih centrih 

april 24ur.vom Slovenske ferate  

maj sInfo Aljažev stolp - obnova 

maj Večer Obiskanost Kranjske Gore v času prvomajskih 
praznikov 

maj Moje Finance Predstavitev turistične  
destinacije Kranjska Gora 

junij SIW Katalog Kranjska Gora – host of SIW 2018 

junij Nedelo Poletna turistična sezona v Kranjski Gori  

junij Revija Lupa Predstavitev turistične  
destinacije Kranjska Gora, poletje, itd. 

julij Revija Pratika Zelenci 

julij Gorenjski Glas Turistična sezona v gorenjskih turističnih krajih 

avgust Večer Slovenska jezera in letošnji obisk le-teh (Jasna) 

september Glas gospodarstva Gosti iz JV Evrope  

september VW revija Smučarska središča, ki so povezana z 
največjimi slovenskimi smučarskimi uspehi 

september Nedeljski dnevnik Težave turizma  

september Prosti čas (Dnevnik) Destinacija Kranjska Gora (poletna sezona, 
jesenske prireditve) 

jesen – zima Tur!zem Prekomerni turizem – Ali naj gredo turisti kar 
domov? 
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oktober Žurnal24.si Turizem v Sloveniji (statistični podatki o 
prometu v preteklem poletju) 

oktober Prizma – revija Nagrajene destinacije - Prizma 

oktober Winterkrone Destinacija Kranjska Gora 

november Sokol Predstavitev turistične destinacije Kranjska 
Gora - zima 

november Fokus Plus Predstavitev novosti v zimski sezoni v 
destinaciji Kranjska Gora 

november STO Nova smučarska sezona v Sloveniji – ponudba 
Kranjske Gore 

november Nika (Nedeljski dnevnik in 
Dnevnik) 

Novosti na slovenskih smučiščih 

november LUPA Recepti lokalnih / regionalnih prazničnih jedi 

november Sinfo Zima v destinaciji Kranjska Gora 

december Revija Lupa Silvestrovanje v Kranjski Gori 

december Destinacija Zaradi prijaznosti okolja se gostje vračajo + 
naslovnica 

december Bled – destinacijski časopis Prireditve, aktivnosti, smučišče 

december Lupa Ognjeni spektakel 2018 
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SPLETNA STRAN 

 

Stalno urejamo spletno stran 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 . 
 
SPLETNA TRGOVINA  
 
V letu 2018 smo na področju trgovine posodobili in obogatili nabor izdelkov za prodajo na konsignacijo (spominki, 
razglednice, pohodne karte, itd.). 
 
 Vzpostavili smo sistem spletne trgovine, kjer smo dali poudarek na prodaji izdelkov in spominkov za promocijo turistične 
destinacije Kranjska Gora (sprehajalna karta, skodelica, rutka, DVD ,itd.) 
Prodaja trgovskega blaga se je v letu 2018 povišala za 11 %. 
Prav tako se je za 10 % povišal delež provizije za posredovanje in rezervacijo nastanitev preko TIC-a. 
 
Po planu leta 2016 smo v spletni trgovini vzpostavili sistem plačevanja s kreditnimi karticami ter PAYPAL-a. Poleg nakupa 
izdelkov preko spletne strani je možna tudi rezervacija in vplačilo projekta Kulinarična pot.  
V letu 2018 smo v sodelovanju z RTC Kranjska Gora vzpostavili sistem predprodaje in prodaje smučarskih vozovnic preko 
spletne trgovine.  
 
V sodelovanju s posamezniki v turistični destinaciji smo vzpostavili sistem Trekksoft, ki omogoča spletno rezervacijo aktivnosti 
v destinaciji Kranjska Gora (smučarski tečaji, vodeni gorski izleti, vodeni izleti, izposoja smučarske opreme, zipline itd.)  

 
 
 
 
 

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/
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Statistiko obiskanosti spletne strani spremljamo s programom Google Analytics. V nadaljevanju je predstavljeno obdobje 
1.1.2018 – 31.12.2018. 
 

 
 
 

 
Uporabniki: 4557,814 
Seje: 1,213,435 
Število ogledov spletne strani: 3,041,486 
Povprečno trajanje seje: 02:24 min 
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Število obiskov po državah (prvih deset): Obiske spletne strani www.kranjska-gora.si smo zabeležili kar iz 196 držav (v letu 
2016: 170 držav) oz. območij, od tega smo zabeležili največ domačih obiskovalcev – 52,86 %, od tujih pa si sledijo iz Italije, 
Hrvaške, Avstrije, Nemčije, Velike Britanije, Srbije, Združenih držav Amerike, Češke, Nizozemske in ostalo.  
 

 
 

 
Države iz katerih so prihajali obiskovalci spletne strani – označene z modro barvo  

 
 
 
 
 

http://www.kranjska-gora.si/
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Tipi obiskovalcev spletne strani: 23,5,18 % obiskovalcev spletne strani je tistih, ki se na stran vračajo ponovno, skoraj 76,5 % 
pa je bilo tistih, ki so stran obiskali prvič. 
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Viri obiskov: 
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Pogostost obiskov: 

 
 
Pripadnost: 

 
 
Mobilne naprave – kako so prišli na našo stran:  
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Obiskovalci spletne strani www.kranjska-gora.si največkrat obiščejo podstran s spletnimi kamerami. 
 

 
 
GOOGLE ADS OGLAŠEVANJE  
 

 
 

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. 
 

 
 
 
Število novih t.i. »všečkarjev« v celem letu je bilo skoraj 28 tisoč (28.026), kar pomeni, da je bilo na dan v povprečju 76,8 
novih »všečkarjev«.  
 
Stanje »všečkarjev« na dan: 

- 1. januar 2017: 30.333  
- 31. december 2017: 58.359  
- 1. januar 2018:  58.359 
- 31. december 2018: 60.600 

 
Prikaz rasti sledilcev. Podatki se nanašajo na obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018.   
 
Stanje »sledilcev« na dan:  

- 1. januar 2018: 58.499 
- 31. december 2018: 66.810 
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Viri obiska:  
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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 Makedonije. 
 

 
 

 
Demografija obiskovalcev FB strani Kranjska Gora: 59% oboževalcev FB strani Kranjska Gora je ženskega spola, 40% je 
moškega spola. Največ oboževalcev strani prihaja iz Slovenije, sledijo ji oboževalci iz Hrvaške, Srbije, Italije, Bosne in 
Hercegovine, Nemčije, Avstrije, Velike Britanije, Madžarske in Črne Gore.  
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FACEBOOK KAMPANIJE 
 
Skupno število kampanj: 15 
Skupaj prikazov: 1,765,284 
Skupaj unikatnih klikov povezav: 4788 
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Kreative kampanj: 
 

- Kranjska Gora page likes 
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- Kreativa kompanije: Zaposlitev v Kranjski Gori 
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- Kreativa kampanije: Ledena trofeja 
 

 
 
 
V letu 2017 je bilo več kot 1,6 milijona ogledov videov (štejejo ogledi, ki so trajali vsaj 3 sekunde). 
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Ostale aktivnosti na strani: 

 
 
 
Z destinacijsko vsebino smo prisotni tudi 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:  

- 31. december 2017: 16.452 
- 1. januar 2018: 16.505  

- 31. december: 24.341 
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Število novih sledilcev v celem letu je bilo skoraj 7,836 kar pomeni, da je bilo na dan v povprečju 21,5 novih sledilcev. V 
sredini meseca marca 2016 smo pričeli z uporabo raznih orodij, kar je vplivalo na pospešeno rast števila sledilcev.  
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Spodaj so prikazane objave, ki so zabeležile največ všečkov: 
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Spodaj so prikazane objave z največ dosega:  

 

 

Demografija sledilcev:  

Sledilci na Instagramu so po spolu razdeljeni na 54,73% ženskega spola in 45,27% moškega spola. Največ sledilcev obeh 
spolov je starih med 25 in 34 let, sledi skupina od 35 do 44 let in pa od 18 do 24 let. 
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Uporabljen jezik sledilcev: 

 

 

Dosegi objav: 
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Objava storijev: 

 

 

 

 

V spodnji razpredelnici je razvidno kateri »tagi« so bili večkrat uporabljeni: 
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Primerjava z drugimi uporabniškimi računi  

 

 

INSTAGRAM KAMPANIJA (kreativa za pridobivanje všečkov na Instagramu): 
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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. Ob koncu leta 2017 je imel twitter Kranjska Gora 2122 sledilcev in 1245 všečkov. Ob 
koncu leta 2018 ima tweeter 2328 sledilcev in 1355 všečkov.  
 

 
 
 
FOURSQUARE 
 
Foursquare je zabavno socialno 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/


             
PPoorrooččiilloo  ddeellaa  TTuurriizzeemm  KKrraannjjsskkaa  GGoorraa  jjaannuuaarr  ––  ddeecceemmbbeerr  22001188  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                  

     

 35 

Turizem Kranjska Gora je v lanskem letu prevzel račun »Tourist information Centre« katerega ocena je: 

 
 
 
 
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.  
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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. 
 

 
 

 
Statistika ogledov video vsebine: 
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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. 
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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.  
 

 
 

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, www.slovenia.info in poslovnem Google računu za Turizem Kranjska Gora. 

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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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. 
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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 
2017 – 2018 Jessica Murko – travelblog trip Predstavitev destinacije Kranjska Gora 

6. – 8.1.2018 Sabine Bouvet Predstavitev destinacije Kranjska Gora, zimske 
aktivnosti, butična doživetja 

21. – 22.1.2018 Eva Centrih: Evina lepotilnica – vlog,  
INSTAGRAM influencer 

Predstavitev destinacije Kranjska Gora, zimske 
aktivnosti 

22.1. – 25.1.2018 Marijana Batinič, RTL HR Zimske aktivnosti in smučanje v Kranjski Gori 

25.1.2018 Conventa FamTrip Predstavitev destinacije Kranjska Gora 
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28.1.2018 Študijska tura – madžarski novinarji Predstavitev destinacije Kranjska Gora, zimske 
aktivnosti 

5.2. – 6.2.2018 Stefano De Franceschi – The Extremist Predstavitev destinacije Kranjska Gora (zipline 
Planica, ledno plezanje, vleka s snežnimi psi) 

12.2. – 13.2.2018 Jeannine Barone, Forbes Predstavitev destinacije Kranjska Gora, tek na 
smučeh 

18.2. – 20.2.2018 Will Hide, The Times Predstavitev destinacije Kranjska Gora  

28.2. – 4.3.2018 Carlotta Lombardo, Dove Predstavitev destinacije Kranjska Gora  

5.3. – 8.3.2018 Henderson, Fisher & Freeman – TUI press trip Kranjska Gora: destinacija za smučarje začetnike 

3.3. – 9.3.2018 Jim Selby – Daily Star Predstavitev destinacije Kranjska Gora  

9.3.2018 Študijska tura kitajskih TO in TA Predstavitev zimske ponudbe v destinaciji 
Kranjska Gora  

15.3. – 16.3.2018 Študijska tura belgijskih novinarjev Predstavitev destinacije Kranjska Gora  

8.4. – 15.4.2018 Neil Padoe – Snow enthusiast Kranjska Gora – prijazna zimska destinacija 

26.4.2018 Anu Kiiveri, Kolumbus Adrenalinska in športna destinacija Kranjska 
Gora 

4.5.2018 Ki Sang Yi – Seorak News Slovenia's nature tourism industry  

13.5.2018 Julian Alps Roadshow tour Predstavitev Julijskih Alp in Kranjske Gore 

26.5.2018 Diana Corati, RAI3 - oddajo Alle Falde del 
Kilimangiaro 

Predstavitev destinacije Kranjska Gora 

30.5.2018 Murat Ozbigli - Gezimanya Predstavitev destinacije Kranjska Gora 

15.6.2018 Dobro jutro Slovenija – RTV SLO Predstavitev Mojstrane  

27.6. – 28.6.2018 Naomi – Adventure Magazine Predstavitev aktivnosti destinacije Kranjska 
Gora 

21.9. – 22.9.2018 James Stewart Skriti kotički destinacije Kranjska Gora 

25.9. – 29.9.2018 Slovenija koju manje poznate – B2B študijsko 
potovanje 

Predstavitev aktivnosti destinacije Kranjska 
Gora 

12.10. – 14.10.2019 Fam trip Slovenski kongresni urad Predstavitev destinacije Kranjska Gora 

13.10.2018 Ruše – strokovna ekskurzija Predstavitev Planice 

24.10.2018 Obisk kolesarjev ECF - VeloCity Predstavitev kolesarskega turizma v destinaciji 
Kranjska Gora  

14.11.2018 Ekskurzija VGS Bled Predstavitev destinacije Kranjska Gora  

 
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. Tedenska turistična 
obvestila zajemajo dogodke za obdobje 14 dni vnaprej (preko 1962 domačih prejemnikov obvestil ter preko 1292 
tujih prejemnikov obvestil). S petkom, 23.6.2017 smo obvestilo o dogodkih v Občini Kranjska Gora posredovali v 
prenovljeni obliki. Obvestilo stranke prejemajo na elektronsko pošto vsak petek in ponedeljek za obdobje minimalno 
enega tedna.  

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

• članki v časopisih in revijah Gorenjski Glas, Delo, Večer, Finance, Večer, Žurnal 24, Dnevnik, City Life, Svet in ljudje, 
Zgornjesav'c, Lupa, Lipov list, Moje Finance, Green Destinations, sInfo, BTW vodnik, Mountain bike holidays,  
Ljubljana Exclusive  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 Triglav, Gorenc in Aktual.   
 
Okrogle mize, konference in delavnice 
 

• 29.5.2018 ob 11.00 / Novinarska konferenca pred poletno sezono 2018 
 
Na novinarski konferenci, ki je potekala Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, so novosti v turistični destinaciji Kranjska 
Gora predstavili: Janez Hrovat, župan občine Kranjska Gora, Blaž Veber, direktor Turizma Kranjska Gora, Klavdija Gomboc, 
vodja prodaje Smučarskega Centra Kranjska Gora, Janez Mlakar, predsednik uprave HIT.d.d, Marijana Damnjanovič, 
direktorica prodaje Best Western hotel Kranjska Gora, Irena Lačen Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice – 
Slovenski planinski muzej in Gregor Kofler, gorski vodnik.  
 

• 12.12.2018 / Izobraževanje turističnih delavcev pred zimsko sezono 2018 
 
V sredo, 12.12.2018 smo v Ovalni dvorani v Hotelu Ramada Resort v Kranjski Gori ob 11.00 uri priredili izobraževanje 
turističnih delavcev turistične destinacije Kranjska Gora. Različni govorci so v predstavitvi predstavili svojo ponudbo ter 
dogodke oz. plane za zimsko sezono 2018/2019. Govorci so bili: Janez Hrovat, župan občine Kranjska Gora, Blaž Veber, 
direktor Turizma Kranjska Gora, Senka Kemperle in Martin Martinkovič, predstavnika podjetja Smučarski center Kranjska 
Gora, Mojca Gregorič in Maja Kimavec, NC Planica, Nina Bernik, smučarske šole, Primož Letonja, Hit Alpinea, Vesna Goričan, 
Hotel Alpina, Nataša Borojevič Best Western Kranjska Gora, Niko Kumer, i help.  

 

• 29.11.2018 / 70 letnica Smučišča Kranjska Gora in novinarska konferenca 
 
Destinacija Kranjska Gora je novinarsko konferenco pred zimsko sezono tokrat pripravila v sklopu 70. letnice smučišča 
Kranjska Gora. Praznovalo se je na snežni plaži, od 11.ure dalje. Po uradnem delu so bili za izjave na voljo: Janez Hrovat, 
župan občine Kranjska Gora, Blaž Veber, Direktor Turizma Kranjska Gora, Klavdija Gomboc, vodja prodaje Smučarski center 
Kranjska Gora, Jani Pristavec, direktor Smučišče Kranjska Gora in drugi.  

 
1.5 PROMOCIJSKO – INFORMATIVNO GRADIVO 

 
TISKANO PROMOCIJSKO - INFORMATIVNO GRADIVO 

 
Realizirali smo naslednje ponatise ali tisk promocijsko - informativnega gradiva: 
 

DATUM NAKLADA VSEBINA  

januar 40 Plakat B2 Nočni šprint po ulicah Kranjske Gore 

januar 2000 Letak A5 Nočni tek po ulicah Kranjske Gore 

januar 1 Jumbo plakat IPC  

januar 3 Nalepke: Snow art, izdelovanje snežnih skulptur 

februar 1 Jumbo Open Air Planica 
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marec 1000 Obvestilo za avtodome - Planica 

marec 4 Table B2 Obvestila za avtodome - Planica 

marec grafika A4 Brezplačni prevoz iz vasi pod Triglavom 

april 1000 Ovratni trakovi Kranjska Gora 

april Grafika Jumbo plakati: Kranjska Gora 365 

april Grafika Izdelava logotipa Kranjska Gora 365 

april Grafika Podpisi v mailu po novem CGP 

april 3 Zastave Kranjska Gora po novem CGP 

april 3 Jumbo Kranjska Gora 365 

maj 6 Obojestranski svetlobni panoji SIW 2018 

maj 4000 Ponatis angleškega kataloga: Srce pod Alpami 

maj 500 Kulinarična pot - poletje 

junij 5 Fotografije na lepenki za sejme – SIW 2018 

junij 1 Grafika za obojestranski svetlobni pano Kranjska Gora 

junij 30 Plakat B2 Poletje pod Vitrancem 

junij 4 Plakat B1 Poletje pod Vitrancem 

junij 20 Plakat B2 KGIFF 

julij 4 Plakati B1: Poletje v Kranjski Gori: julij 

julij 30 Plakat B2 Ruski vikend – Ruska noč 

julij 3 Nalepke: Ruski vikend – popolna zapora 

julij 100 Nalepke: ODPRTO (gorske koče za panoramske table) 

julij 4 Plakati B1: Poletje v Kranjski Gori: avgust 

avgust 3 Usmerjevalne table za parkirišča: jezero Jasna 

avgust 6 Jumbo: Kranjska Gora 365 jesen  

avgust 1 Supreme: Kranjska Gora 365 

avgust 30 Jej lokalno, okušaj globalno pri jezeru Jasna 

avgust 6 Zastave Harley Davidson Kranjska Gora 

avgust 1 30m zastavic Harley Davidson v Kranjski Gori 

avgust 1 Jumbo Harley Davidson 

avgust 20000 Ponatis Info trganke Kranjska Gora (zemljevid) 

september 30 B2 Pozdrav Kombinatorcem 

september 1 Jumbo Denis Novato 30 let 

september 1500 A5 letaki: Denis Novato 30 let 
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september Celotna grafika Denis Novato: Eventim grafika  

oktober 1 Kranjska Gora 365: zima 

oktober 5 Tablice 15 x 15: Prepovedano gorsko kolesarjenje 

oktober 8 Jumbo: Advent v Kranjski Gori 

oktober 1 Supreme: Ognjeni spektakel 

november 10 Nalepka MGRT (razpis) 

november 10 Nalepka I feel Slovenia 

november 10 Nalepka EU 

november 30 Plakat B2 Ognjeni spektakel in Modrijani 

november 30 Plakat B2 Mambo Kings 

november 30 Plakat B2 Indira Forza (ex Colonia) 

november 1 Jumbo: Advent v Kranjski Gori (vsi koncerti) 

november Grafika Izdelava celotne grafike za 24.ur (bannerji) 

november 500 A5 letaki Advent v Kranjski Gori (vsi koncerti) 

december 1000 Letak A5 Zimska Pravljica 

december 1 Supreme Silvestrovanje 

december 30 Nalepke Kranjska Gora (prozorno ozadje) 

december 2000 A5 letaki Vozni redi Ski bus 

december 15 Nalepke za table Vozni redi Ski bus 

 
V mesecu avgust 2017 smo pridobili novi LCD zaslon pred vhodom v Turistični informacijski center Kranjska Gora v dvorani 
Vitranc – nova interaktivna info točka. Informacijska točka nudi objavljanje raznih oglasov ter povezavo do uradne spletne 
strani destinacije Kranjska Gora. To je že druga informacijska točka – prva točka se nahaja na lokaciji pred Ljudskim domom 
Kranjska Gora.  
 
Konec leta 2018 smo se povezali še z eno info točko, ki je stacionirana pred drsališčem v centru kraja. Tam objavljamo novice 
in dogodke iz destinacije.  
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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 2018 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, 

 
V destinaciji je bilo v letu 2018 v povprečju prijavljenih oz. aktivnih 7.007,25 vseh ležišč, od tega 6.710 stalnih ležišč. Število 
registriranih ležišč niha zaradi pogojev sobodajalstva (do 150 dni na leto). 
Vir podatkov je SURS. 
 
 

Skupno število prenočitev, realiziranih v letu 2018 je za 36 % večje, kot v letu 2017. 
Pregled ustvarjenih nočitev po mesecih je v tabeli. 
 

Leto jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov.  dec. skupaj 

2017 69156 71677 39451 21897 29755 50155 89048 111257 47425 26472 10738 40336 607367 

2018 79228 88344 51068 27982 39633 64548 122829 148254 65112 38083 19693 55034 799808 
 
Vir podatkov: SURS 

 
Po statističnih podatkih SURS-a smo v letu 2018 zabeležili 799.808 prenočitev, kar je za 32 % več kot v enakem obdobju 
preteklega leta. Zabeležili smo 23 % več prenočitev domačih gostov, ter 36 % več  tujih prenočitev kot v preteklem letu. 
Delež domačih gostov je bil 30,12 %, tujih pa 69,88 %. 

http://www.slovenia.info/
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Od tujih gostov so v letu 2018 največ nočitev ustvarili gostje iz Italije, Nemčije, Hrvaške, Velike Britanije, Češke, Srbije in 
drugi. Povprečna doba bivanja letu 2018 je bila 2,7 dni, od tega so domači in tuji gostje povprečno bivali v Kranjski Gori 2,7 
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, Dolina Soče, Radovljica in  Brda, Pohodništvo in kolesarjenje ter s Slovensko turistično 
organizacijo. 
 

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. 
 

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 2018  

• nadgradnja blagovne znamke 

• organizacija obiska študijskih skupin in novinarjev, 

• razvoj novih  produktov predvsem na področju pohodništva in kolesarstva, 

• skupne promocijske akcije, 

• sodelovanje s TNP, 

 
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. 
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Sodelujemo v projektu gorsko-kolesarska pot treh dežel MTB TOUR3. V projektu sodelujemo s turizmom Kärnten in Friuli 
Venezia Giulia. Razvijamo novo blagovno znamko. 
 

 
 
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.  

 
3.3  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. 
 

3.4 CERTIFIKAT SLOVENIA GREEN 
 
Turizem Kranjska Gora se je na pobudo STO pridružil prvim destinacijam v Sloveniji pri projektu pridobivanja certifikata 
Slovenia Green. V letu 2018 smo izvedli vse potrebne ukrepe in naloge, ki jih zahteva zelena shema za posamezno destinacijo. 
 

3.5 PROJEKT AMBASADORJI KRANJSKA GORA  in TEAM KRANJSKA GORA 
 
V letu 2018 smo dodali podkategorijo Ambasadorjev Kranjske Gore in sicer Team Kranjska Gora. Team Kranjska Gora 
predstavljajo športniki iz destinacije Kranjska Gora, ki nastopajo v svetovnem pokalu in s svojim imenom širijo ime Kranjska 
Gora v svet. Ti ambasadorji so: Meta Hrovat, Benjamin Črv in Vili Črv. Vsi ambasadorji v svojih spletnih objavah uporabljajo 
#kranjskagora, nosijo na svojih dresih logotip destinacije (Meta Hrovat - čelada, Benjamin in Vili Črv – dres). Vsi v svojem 
prostem času nosijo oblačila z logotipom Kranjska Gora (rutke, jakne, flisi, majice, bidoni), s katerimi se pojavijo tudi na 
fotografijah. Skrbijo za arhiv fotografij na socialnih omrežjih, so na voljo za različne dogodke, intervjuje, snemanja. Z Meto 
Hrovat smo posneli intervju, z Benjaminom kar nekaj krajših video vsebin. Sodelovanje z njimi bomo nadaljevali tudi v letu 
2019. Želja je pridobiti tudi dodatne ambasadorje – športnike iz destinacije Kranjska Gora in povečati ekipo Team Kranjska 
Gora. 
 

3.6  BORZA DELOVNIH MEST 
 

Turizem Kranjska Gora se zaveda da, predvsem v času zimske in poletne sezone, v destinaciji primanjkuje delavne sile, zato je 
bila sklenjena odločitev, da se na spletni strani www.kranjska-gora.si vzpostavi sistem obveščanja javnosti o prostih delavnih 
mestih, kar pomeni, da lahko svoj oglas za delo oddajo ponudniki tudi na naši spletni strani. Vsi skupaj si želimo, da bi imeli v 
destinaciji zaposlene ljudi, ki bi s svojim dobrim delom ime »Kranjska Gora« ponesli daleč naokoli. 
Informacije o prostih delovnih mestih na enem mestu želimo zbrati zaradi transparentnosti, zagotavljanja dostojnega plačila 
delavcem v turizmu in gostinstvu, možnost izbire iskalcev zaposlitve med različnimi delodajalci. 
 
Borza delovnih mest uspešno deluje že več kot eno leto in nam daje dober vpogled v povpraševanje in ponudbo na trgu 
delovne sile. Preko omenjenega sistema smo vzpostavili uspešna razmerja med ponudniki in povpraševalci. V letu 2018 je bilo 
oddanih 25 različnih oglasov za 55 različnih delovnih mest znotraj destinacije Kranjska Gora. Prednjači povpraševanje po 
gostinskih delavcih, kuharjih in čistilkah / sobaricah.  
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4  OPERATIVNA FUNKCIJA 
 
TURISTIČNO INFORMACIJSKA DEJAVNOST 
 
V TIC-u izvajamo poleg informacijske funkcije tudi posredovanje sob in prodajo spominkov. Za delo na TIC-u sta zaposleni dve 
sodelavki.  
 
ORODJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA   
 
Poleg klasičnega posredovanja sob (telefon, mail) deluje Centralni rezervacijski sistem Slovenije CRS s podpornim programom 
Feratel. 
 
Slovenski turistični informacijski portal (STIP) in rezervacijski sistem Feratel (CRS) 
V rezervacijskem sistemu Feratel je bilo konec leta 2018 vključeno 95 partnerjev, od katerih je 60% aktivnih, ostali imajo 
podpisane pogodbe, nimajo pa urejenih podatkov.  
 
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 se 10 % provizija od realiziranih rezervacij. 
Na TIC-u se 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. 
Porast rezervacij in povpraševanj preko sistema Feratel je v letu 2018 glede na leto 2017 naraslo za 5 %.  

 
Za uspešnejšo prodajo kapacitet je v dobi računalništva nujna najhitrejša pot, to je on - line rezervacijski sistem, kar se pozna 
tudi pri porastu števila rezervacij preko sistema. 
 
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 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 2018. Delovni čas je prilagojen potrebam glede na sezone. 
V visoki sezoni za delo v TIC-u zaposlimo tudi dva(e) študent(ki)a. 
 
Država jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Skupaj 

Slovenija 154 260 119 137 128 312 853 965 210 143 117 604 4002 
Velika Britanija 135 219 62 122 478 899 921 873 842 253 23 167 4994 

Italija 185 171 52 101 53 135 675 2025 159 71 49 299 3975 

Nemčija 32 31 78 54 352 677 1240 1560 813 235 15 63 5150 

Izrael 0 11 12 23 15 93 379 476 287 55 0 2 1353 

Francija 7 22 13 17 41 67 402 646 129 33 17 21 1415 

Hrvaška 76 7 12 23 6 35 110 131 28 32 2 55 517 

Avstrija 12 6 17 10 22 22 75 53 38 57 2 35 349 

Ostali 155 81 118 670 567 1168 3181 2998 1041 231 54 135 10399 

Skupaj 2018 768 808 483 183 1562 3408 7836 9727 3547 1110 279 1381 31092 

Skupaj 2017 810 835 733 720 1446 3899 8883 9807 3095 1207 309 1066 32810 

Indeks 18/17 95 97 66 25 108 87 88 99 115 92 90 130 83,5 
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Obiskovalci TIC-a 2018 
 
NOVO KOMUNIKACIJSKO ORODJE LIVE CHAT 
 
V letu 2018 smo na spletno stran www.kranjska-gora.si dodali komunikacijsko orodje Live chat, ki spletnim uporabnikom 
omogoča bolj direkten in oseben stik z informatorjem/ ko v TIC-u. Na spletni strani se obiskovalcu prikaže ikona, preko katere 
lahko direktno naslovi vprašanja in s tem vzpostavi dialog in pridobi informacijo takoj. 
 
 
 
 
 

http://www.kranjska-gora.si/
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Statistika obiskovalcev spletne strani, ki so uporabili aplikacijo Live chat. 
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5 PRIREDITVE IN ANIMACIJA  
 

5.1 KOORDINACIJA PRIREDITEV 

 
Turizem Kranjska Gora v letu 2018 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 okviru dela za Turizem Kranjska Gora, smo pomagali pri koordinaciji prireditev TD Dovje - Mojstrana. Prostovoljcem smo 
pomagali pri urejanju dokumentacije in pri oglaševanju za naslednje dogodke: 
 

• Sprejem Olimpijske bakle (10.1.2018) 

• Pustovanje (10.2.2018)  

• Občinski veleslalom (1.3.2018) 

• Občni zbor (16.3.2018) 

• Kresovanje (30.4.2018)  

• Slovenski večer (14.07.2018)  

• Aljaževi dnevi (23. – 26.8.2018)  

• Rezljanje buč ob noči čarovnic (31.10.2018)  

• Veseli december (2018)  

Slovenska bakla (10.1.2018) 

Slovenska bakla je obiskala 8 krajev, ki jih je Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez 
izbral kot tiste z bogato olimpijsko tradicijo in Občina Kranjska Gora z Mojstrano je seveda med 
njimi. Osrednji dogodek je bil v Parku mojstranških olimpijcev, 10. januarja med 16:00 in 18:00 uro. 
Slovensko baklo je vseskozi spremljal Tomaž Razingar, olimpijec in nekdanji kapetan slovenske 
hokejske reprezentance, ki bo na olimpijskih igrah v korejski Pjongčang peljal slovenske navijače. V 
vsakem kraju, kjer se je bakla ustavila, pa so osrednjo pozornost usmerili na olimpijce, rojene v 
tistem kraju. 

 

Svetovni pokal invalidov (11. - 12.1.2018) 

Karavana Svetovnega pokala se je ponovno ustavila v Kranjski Gori – tokrat že 3. leto zapored in je 
na urniku tekem svetovnega pokala še naslednje 2 leti, kjer so gostitelji Hit Alpinea d. d. 
pripravljeni na sprejem najmanj 50 tekmovalcev in prav toliko spremljevalcev iz približno 
petnajstih držav sveta, kateri bodo tekmovali na tekmovališču, kjer se odvija tudi Svetovni pokal 
alpskih smučarjev – Pokal Vitranc. Tekmi sta potekali 11. In 12. Januarja 2018. Na Gorenjskem so 
se pomerili v ženski in moški konkurenci tri kategorije smučark in smučarjev (slepi, sedeči ter 
amputirani tekmovalci in tekmovalke) pomerile v 2 veleslalomih. 

 



             
PPoorrooččiilloo  ddeellaa  TTuurriizzeemm  KKrraannjjsskkaa  GGoorraa  jjaannuuaarr  ––  ddeecceemmbbeerr  22001188  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                  

     

 55 

FIS World Snow Day (20.1.2018) 

Znova je bilo na voljo veliko število športnih aktivnosti na snegu. Na mini skakalnici Mini Planica 
so imeli otroci priložnost doživeti svoje prve skoke, tekli na smučeh s skupino izkušenih 
inštruktorjev, se zabavali na snežnem poligonu, iskali izgubljeni zaklad, igrali snežni nogomet, 
deskali na snegu in še marsikaj se je našlo. 

Obisk prizorišča Svetovnega dne snega, ki je bilo postavljeno v izteku malih skakalnic v Planici, je 
bil za vse brezplačen. Brezplačna je bila tudi izposoja opreme in strokovno vodstvo. 

 

Zimski Čarobni dan v Kranjski Gori (28.1.2018) 

28. januarja 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 11.00 do 15.00 ure zabavali učenci glasbenega studia Osminka. V okviru 
Čarobnega dne se je na smučišču izvajalo tudi čarobno učenje smučanja in deskanja na snegu za 
najmlajše. Podjetje HIT Alpina 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. 

 
     57. Pokal Vitranc in Q Max Party 2018 (2.3.2018 – 4.3.2018) 

 
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 so ponovno 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 Parni Valjak, studio Osminka, DJ Pero. Za najbolj vztrajne pa je bilo 
letošnje leto od 22.00 ure dalje v dvorani Vitranc v Kranjski Gori organiziran tudi Afterparty s 
Cover Lover. Vstop na prireditev je bil tako kot vsako leto prost. Organizacijo dogodka je 
letošnje leto prevzel Pokal Vitranc oz. podjetje Kreativlab. Turizem Kranjska Gora je pomagal pri 

organizaciji, sofinanciranju, promociji ter koordinaciji dogodka. Prireditev je obiskalo okoli 3.500 gledalcev.  

     CEV Evropski turnir odbojke na snegu (9.3.2018) 

Karavana evropske serije turnirjev v odbojki na snegu, CEV Snow Volleyball European Tour se 
je v letu 2017 prvič ustavila v Sloveniji,  marca pa smo v Kranjski Gori najboljše evropske 
odbojkarice in odbojkarje na snegu lahko še drugič spremljali na Snežni plaži. Tekmovanje je 
bilo še bolj napeto, saj so točke s turnirja v Kranjski Gori štele za evropsko lestvico, najboljše 
ekipe pa so si bodo z visokimi uvrstitvami lahko zagotovile nastop na zgodovinskem, prvem, 
evropskem prvenstvu v avstrijskem Wagrain-Kleinarlu. V petek je na snežnih igriščih potekala 
še brezplačna šola odbojke na snegu za otroke od 6. do 14. leta starosti, prvi obračuni 

najboljših evropskih odbojkarjev pa so se začeli v soboto, 10. marca, ob 9. uri, finalna srečanja pa je bilo moč spremljati v 
nedeljo, 11. marca, okrog 14. ure. 



             
PPoorrooččiilloo  ddeellaa  TTuurriizzeemm  KKrraannjjsskkaa  GGoorraa  jjaannuuaarr  ––  ddeecceemmbbeerr  22001188  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                  

     

 56 

     Pozdrav junakov daljav (22.03.2018) 

 Letošnje leto je Turistično društvo Rateče – Planica že četrto leto zapovrstjo na trgu »Na 
Gorici« v Ratečah organiziralo dogodek »Pozdrav junakov daljav« v četrtek, 22.3.2018 od 
18.00 ure dalje. Potekal je tudi sprevod in predstavitev skakalnih ekip. Turizem Kranjska Gora 
je pomagal pri organizaciji in promociji dogodka. 

 

 

    Sprejem Mete Hrovat (30.3.2018) 

Sprejem Mete Hrovat, domačinke, olimpijke iz Pjongčanga, 3. s svetovnega pokala 
(veleslalom) v Lenzerheideju, mladinske prvakinje (slalom) in podprvakinje (alp. 
kombinacija) iz Davosa. 

 

 

    IMBA Summit 2018 (20. – 22.4.2018) 

V Slovenijo je v aprilu prišel IMBA Europe Summit 2018, kar predstavlja nadaljevanje dobro 
začrtane kolesarske razvojne zgodbe v vsej svoji raznolikosti in povezanosti ter zagona pri 
odpiranju poti Naj MTB skupnosti v Evropi 2017. Številne destinacije so že prepoznale 
potencial gorskega kolesarjenja in svojih kolesarskih skupnosti, kar dokazuje tudi 
neverjetnih enajst kandidatur na slovenski strani, s čimer smo ponovno osupnili 
mednarodno javnost – poleg zmagovalke Kranjska gora, še Postojna, Rogla, Slovenska Istra, 
Bled, Koroška, Ajdovščina, Maribor, Ljubljana, Tržič in Cerklje na Gorenjskem. Izbira zaradi 
omenjenega dejstva ni bila lahka, ker bi si gostovanje omenjenega dogodka veliko od njih 
zaslužilo in ga znalo tudi dobro izpeljati ter izkoristiti. 

     Mednarodni kulinarični festival Kranjska Gora (8.5. – 11.5.2018) 

 

Mednarodni kulinarični festival Kranjska Gora  se v Zgornjesavski dolini pod okriljem 
podjetja Hit Alpinea odvija od leta 2016. V dveh tekmovalnih dneh se v različnih 
kategorijah  med sabo pomeri več kot štirideset tekmovalk in tekmovalcev iz različnih 
Evropskih držav, med drugim iz Italije, Turčije, Srbije, Hrvaške, Makedonije in Slovenije. 
K tekmovanju  lahko pristopite vsi poklicni kuharji, obiskovalci pa lahko med spremljanjem 
napetih dvobojov obiščejo stojnice, preizkušajo kulinarične mojstrovine in uživajo v čaru 
Kranjske Gore. Turizem Kranjska Gora je sodeloval pri promociji in koordinaciji dogodka. 

       4. Red Bull Goni Pony (26.5.2018) 

Za vsakega kolesarja je vzpon na Vršič obvezen. V zadnjih letih pa je vse več tistih, ki 
premagajo vzpon tudi na legendarnem Ponyju na dirki Goni Pony. Letos se je četrte 
izvedbe dirke udeležilo preko 1000 kolesarjev in kolesark, kar je rekordno število, 
najhitrejša pa sta bila sicer tekač Luka Ljubič, ki je odličen tudi na kolesu, s časom 43:27.22 
in kolesarka Laura Šimenc s časom 48:48.19. Ljubič je postavil rekord proge, ki pa zaradi 
zaradi tega, ker so nekateri štartali prehitro, ne bo upoštevan. Organizatorji so sicer 
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naredili izjemo in na dirko uvrstili tudi tiste, ki namesto legendarne različice iz 20. stoletja vozijo nove Rogove Pony-je letnik 
2017 model Classic.  

Kolesarski festival Traildays (31.5. – 3.6.2018) 

Nemška podružnica proizvajalca koles Specialized je v mesecu maju in juniju v Kranjski Gori 
organizirala srečanje ljubiteljev kolesarjenja pretežno iz nemško govorečih dežel. V 4 
dnevnem druženju se jih je zbralo preko 1500 in so dodobra popestrili dogajanje v Kranjski 
Gori.  

V dnevnem času so kolesarili v kolesarskem parku ter po novozgrajeni kolesarski progi nad 
jezerom Jasno Kinder Suprise in že znano lanskoletno, v Karavankah, RobeTwist. Številni 
posamezniki pa so se odpravili tudi do Tromeje, Vršiča in drugod. V večernem času so imeli 
na parkirišču pri policiji v Kranjski Gori organizirane številne koncerte ter spremljevalno 
dogajanje z raznimi igrami in animacijo. 

Slovenska turistična borza (7.-9.6.2018) 

Slovenska turistična organizacija (STO) že prek dvajset let organizira največji poslovni 
dogodek slovenskega turizma. Slovenska turistična borza (SIW) je namenjena spoznavanju in 
trženju turistične ponudbe Slovenije, krepitvi partnerstev, spodbujanju novih povezav. Na 
njej se srečujejo vodilni predstavniki slovenskih turističnih podjetij in organizacij, hotelov, 
turističnih agencij, zdravilišč, javnega sektorja v turizmu, kongresnih centrov in ostalih 
ponudnikov v turizmu ter predstavniki tujih organizatorjev potovanj, turističnih in 
specializiranih agencij. Destinacija gostiteljica letošnje, že 21. izvedbe SIW, je bila Kranjska 
Gora. Osrednji dogodek Slovenske turistične borze predstavlja borzni dan z vnaprej 
dogovorjenimi 20-minutnimi poslovnimi sestanki. Tokrat je potekal v znamenju rekordne 
udeležbe tako predstavnikov slovenskega turističnega gospodarstva kot tujih organizatorjev  
potovanj in specializiranih agentov, ki prihajajo iz 40 držav. Največ jih je iz Nemčije (15), 

Rusije (12),  Avstrije (11), Francije (10) in ZDA (9); prvič se borze udeležujejo iz Moldavije. Iz prekomorskih držav oziroma 
oddaljenih trgov je 30 podjetij; prihajajo iz Južne Koreje, Kitajske, Singapurja, Hong Konga, ZDA, Kuvajta, Kanade, Brazilije, 
ZAE, Savdske Arabije. Delovna srečanja so potekala v Dvorani Vitranc na novih razstavnih prostorih, ki jih STO premierno 
predstavlja prav na največjem poslovnem dogodku slovenskega turizma. Priložnosti za srečevanja in pogovore predstavljajo 
tudi različni spremljevalni dogodki, kot je večerni Welcome party in pa Slovenski večer v Nordijskem centru v Planici, in 
študijske ture, ki jih STO organizira za tuje udeležence borze. Na njih podrobneje spoznajo slovensko turistično ponudbo in 
destinacije. STO je tokrat pripravila pet tematskih študijskih tur, na katerih bodo na različnih koncih Slovenije spoznavali 
njena zelena, aktivna, zdrava, pa tudi kulturna 5-zvezdična doživetja. Prvo turo so opravili pred uradnim pričetkom SIW,  na 
njej pa so si ogledali največje ikone slovenskega turizma. V naslednjih dneh so tuji udeleženci na štirih tematskih turah po 
različnih predelih Slovenije spoznali še Kranjsko Goro in njeno okolico, dolino reke Soče in dediščino Unesca, naravna 
zdravilišča in nekaj zgodovinskih krajev Slovenije. Povsod pa sta bila v ospredju tudi bogato gastronomsko izročilo in 
pokrajinska raznolikost naše dežele. 

IXS evropski pokal v gorskem kolesarjenju (15.6. – 17.6.2018) 

   

Letos smo v Kranjski Gori ponovno gostili mednarodno tekmo v spustu Evropski pokal serije 
IXS. Tekma je bila speljana po progi DH Veetranz v dolžini 1,8 km in s 350m višinske razlike. 
Turizem Kranjska Gora je pri dogodku pomagal s promocijo. 
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Pobeg s kolesom (30.6.2018) 
 

 
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. 
Odločil se je za organizacijo kolesarjenja po isti trasi, katerega izkupiček je šel v dobrodelne 
namene. 
 
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 Planici, 
kjer je sledilo druženje in podelitev nagrad, darilnih vrečk ter uradnih majic prireditve vsem 
sodelujočim. Turizem Kranjska Gora je pomagal pri organizaciji, sofinanciranju in promociji 

dogodka. 

Mednarodni filmski festival Kranjska Gora (27.07.2017 – 05.08.2017) 

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

Kranjska Gora je že tretje leto v znamenju domače in svetovne filmske produkcije, saj je 
priljubljena alpska vasica gostila mednarodni filmski festival KGIFF, ki je prinesla najnovejše 
zgodbe iz sveta dokumentarnih in igranih filmov, tudi Zadnje ledene lovce, Rekviem za 
Gospo J, Odraščanje in Skoraj nebesa. Poleg projekcij so organizirali tudi raznolike delavnice 
in predavanja uveljavljenih mentorjev s področja filmske režije, scenaristike, castinga ter 
filmske fotografije in produkcije. Tokratni festival je bil posvečen slovenskemu režiserju 
Boštjanu Hladniku, pionirju domačega modernističnega filma. Zadnji dan festivala so v 

Podkorenu podelili tudi filmske nagrade. 

Otvoritev Športnega parka Pišnica (1.8.2018) 

Kranjska Gora, 1. avgusta - Občina Kranjska Gora in begunjska družba Elan Inventa sta 
danes ob reki Pišnica v Kranjski Gori odprli edinstveni športni vadbeni park s tipično 
slovensko prepoznavno arhitekturo kozolca. Športni park pod kozolcem, ki ga dopolnjujeta 
otroško igrišče in vadbeni park za starejše, je konstrukcijski in funkcionalni presežek, so 
prepričani v Elan Inventi. Kot je povedal direktor družbe Miha Šter, se jim je ideja o ureditvi 
parka pod kozolcem porodila že pred leti in dolgo iskali lokalno skupnost, ki bi jo bila 
pripravljena uresničiti. 

 

Jej lokalno, okušaj globalno (18.8.2018) 

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. V letu 2018 smo organizirali dva tovrstna dogodka. 18.8.2018 smo predstavili 
kulinarične specialitete ob jezeru Jasna s posebnimi gosti: Alma Rekič, Jaka Mankoč 
(zmagovalec oddaje MasterCheg 2018) in Catering Jezeršek.  
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Jej lokalno, okušaj globalno (7.9. -8.9.2018) 

V času motozbora v sosednji Avstriji smo organizirali dve dnevni prireditvi na trgu pred 
hotelom Razor, ki sta obiskovalcem poleg odlične kulinarike ponudili tudi rock koncerte: 
Anzhe, Like the Rolling Stones, San di Ego. Namen je bilo predstaviti kulinariko in popestriti 
dogajanje ob množici motoristov, ki ob tovrstnih dogodkih v Avstriji preplavijo tudi v 
Kranjsko Goro. 

 

 

 

  Redbull 400: Planica 2018 

Dolina pod Poncami že desetletja slovi kot prizorišče, kjer se premikajo meje človeških 
sposobnosti. Medtem ko je to dolgo veljalo le za polete navzdol, pa smo v zadnjem 
desetletju postavili kar nekaj rekordov po letalnici bratov Gorišek navzgor. Najtežjih 400 
metrov na svetu je skozi leta v vseh (ne)mogočih vremenskih razmerah premagalo že več 
tisoč Slovenk in Slovencev. 

 

 

                Sportech (15.9.2018) 

Sportech je bil prvi dogodek v Sloveniji, ki združuje najnovejšo tehnologijo in šport. Dogodek 
se bo odvijal v dvorani Vitranc v Kranjski Gori. Dogodek je bil obarvan z raznimi športno 
zabavnimi aktivnostmi, ki vključujejo tekmovanje na inovacijskih virtualnih kolesih, dance 
dance, gear VR, playstation VR, WII in drugo tehnološko zabavo. Za zabavo sta poskrbela tudi 
znana glasbena izvajalca Denis Chorchyp in Anzhe.  

 

 

                Prireditev ob proslavi 70 letnice Smučišča Kranjska Gora (29.11.2018) 

V Kranjski Gori smo 29.11.2018 obeležili 70-letnico postavitve prve žičnice na progi Preseka, ki 
je bila tudi  prva umetno narejena proga za smučanje. Ob vznožju smučišča na Snežni plaži 
smo pripravili slavnostno parado s Pihalnim orkestrom Jesenice – Kranjska Gora in OŠ Kranjska 
Gora. Po slavnostnem delu je sledil razrez slavnostne torte, podelitev 7h Elanovih parov smuči 
in nastop skupine Panda.  
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Otroško silvestrovanje (31.12.2018) 

31.12.2018 od 15.00 dalje smo z Deželo zabave ponovno priredili že tradicionalno Otroško 
silvestrovanje v dvorani Vitranc v Kranjski Gori. Otrokom so bila na voljo napihljiva igrala, 
poslikave obrazov in ustvarjalne delavnice. Videli so čarodejsko predstavo, plesno animacijo, 
Čupakabro, ipd. obiskal jih je tudi Dedek Mraz.  

 
 
 
 
 

 
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. 

 
               Nočni šprint po ulicah Kranjske Gore (19.1.2018) 

 
V Kranjski Gori smo prvič organizirali šprint na tekaških smučeh, in sicer kar po ulici samega 
centra. V petek 19. januarja je bila na glavni ulici v Kranjski Gori že od 10:00 dopoldan, 
organizirana dopoldanska šola teka za najmlajše.  Od 14:00 do 19:00 pa so lahko po snegu tekli 
vsi ljubitelji teka na smučeh, vsi, ki radi tekmujejo. Ob 19:00 se je pridružila še dobitnica 
olimpijske kolajne in 3-kratna dobitnica malega kristalnega globusa Petra Majdič. 
 
 
 
 
 

              Snow Art Kranjska Gora (22.1.2018) 
 

 
Pred hotelom Kompas v Kranjski Gori je tri dni potekal simpozij izdelovanja skulptur iz snega. 
Sodelovale so tri ekipe: iz Italije: Lorenzo Montagni in Valerio Mirannalti, Avstrijsko - ruska 
ekipa: Maria Groznaya in Marina Budkeeva, in ekipa iz Slovenije: Manca Tonja Rismondo in 
Helena Rismondo. 
 
 
 
 

 
                                 Ledena trofeja (27.1.2018) 

 
Na  jezeru Ledine v Ratečah je bila prvič organizirana hokejska senzacija. 27. januarja se je na 
ledenem jezeru trlo ljubiteljskih in klubskih hokejistov, ki so se bodo borili za en cilj – 
osvojitev ledene trofeje.  
Rdeča nit dogodka je bila hokej na prostem, ki vsem udeležencem nudi edinstveno in pristno 
doživetje športa ter narave. Poleg hokejskega tekmovanja je bil pripravljen tudi zelo pester 
spremljevalni program za družine:  drsanje na jezeru,  šola hokeja na ledu, nagradni 
spretnostni poligon in maskota buli in HZS fan shop. 
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          Open Air Planica (24.3.2018) 

 
Turizem Kranjska Gora je v letošnjem letu ob tekmovanju v smučarskih poletih v Planici v 
soboto, 24. marca 2018 že deveto leto zapored organiziral spremljevalni in zabavni 
program. 
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 so nastopili Zodiac Band in Magazzino Commerciale.  
 

           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: Panda, Ansambel Zgornjesavci, Spoonfool,  KD Odmev MePZ, Anzhe, Pihalni 
orkester Jesenice – Kranjska Gora, Gajstn Band, Ditka, Beer Belly in še mnogi drugi. 
 
 
 
 

             Koncert ob ruskem vikendu – Ruska noč (27.7.2018) 
  

V Kranjski Gori smo v dvorani Vitranc gostili koncert Mance Izmajlove, slovenske pevke, 
mezzosopranistke in Varvug Olge (Rusija) ter pianista Arkadija Sevastianova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Ognjeni spektakel – Največje srečanje parkeljnov treh dežel (30.11.2018) 

 
 Ognjeni spektakel – Največje srečanje Parkeljnov treh dežel je bil letos 30.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 predstaviti 
tudi kulturo, ki jo gojijo v sosednjih obmejnih krajih.  
Obiskali so nas parkeljni iz sosednje Avstrije in Italije. 21 skupin in več kot 300 parkeljnov je 
pripravilo pravo peklensko vzdušje. Prireditve se je udeležilo okoli 2000 obiskovalcev. V 
dvorani Vitranc v Kranjski Gori je od 20h dalje potekal t.i. »After party« z Ansamblom 
Modrijani. 
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              Otvoritev Alpske vasice z Manco Špik (1.2.12.2018) 
 
V soboto, 1.12.2018 smo odprli Alpsko vasico v središču mesta. Kot se za ta čas spodobi, smo 
odprtje pospremili z zabavo, na kateri je prepevala Manca Špik. V Alpski vasici lahko najdete 
hiške, v katerih so naprodaj lokalni ročni izdelki, vse od pletenin, nakita do naravne 
kozmetike, pogreli pa se boste lahko tudi s čajem in kuhanim vinom. 
 
 
 
 
 
 

 
            Prižig adventne sveče z zbori (2.12 – 23.12.) 

 
V Alpski vasici v Kranjski Gori smo v namen praznovanja in priprave na Božič pripravili 
adventni venec, na katerem bomo prižigali adventne sveče ob spremljavi različnih glasbenih 
nastopov: Triglavski zvonovi, Mešani pevski zbor Kranjska Gora, pevski zbor Žabice in Voxom 
Carniola.  
 
 
 
 
 
 
 

 
               Zabava s skupino Mambo Kings (15.12.2018) 

 
Priljubljena skupina, sinonim za nepozabne zabave tako doma kot tudi v tujini, je 15.12.2018 
navduševala v Kranjski Gori v dvorani Vitranc  
 
 
 
 
 
 

 
             Božična zabava z Indiro Forza (22.12.2018)  

          
Priljubljena pevka Indira Levak, ki je več kot 20 let ustvarjala v hrvaški zasedbi Colonia, je lani 
presenetila z izjavo, da se odpravlja na samostojno glasbeno pot. Oktobra letos je 
predstavila svoj prvi samostojni album Valkira ter v družbi prijateljev in medijev še enkrat 
dokazala, da je ena izmed najbolj karizmatičnih glasbenic na območju Balkana, s svojo 
energijo pa nas navdušuje že kar 22 let. V decembru, natančneje 22.12.2018, pa je v Kranjski 
Gori navduševala v dvorani Vitranc na nori (pred)Božični zabavi! Napetost pred nastopom 
Indire Forza j stopnjeval DJ Jercho.  
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Prihod Božička v Kranjsko Goro (23.12.2018) 
 

V nedeljo 23. decembra je “ta pridne” v Kranjski Gori obiskal Božiček. Čakali smo ga na 
novem drsališču pred starim hotelom Razor, in sicer od 18:30 dalje. Skupaj so zapeli 
pesmice, drsali na novem drsališču pred hotelom Razor in podelili manjša darila.  
 
 
 
 
 
 
 

Zimska pravljica: Ansambel Saša Avsenika in Slovenski Oktet (28.12.2018) 
 
Dosedanje Zimske pravljice so poskrbele za navdušenje gledalcev in poslušalcev, česar se 
nastopajoči nadejajo tudi letos, saj so pripravili poseben prazničen program, v katerem 
bodo lahko obiskovalci slišali nepozabne Avsenikove uspešnice in ponarodele ljudske 
skladbe. Ansambel Saša Avsenika in Slovenski oktet imajo dolgo zgodovino skupnih 
nastopov, kar je zagotovilo, da bodo tudi tokratne Zimske pravljice nekaj edinstvenega in 
neponovljivega. Nastopili so 28.12.2018 v dvorani Vitranc v Kranjski Gori ob 19.30.  
 
  
 
 
 

 
Silvestrovanje na prostem z ansamblom Igor in Zlati zvoki (31.12.2018) 

 
Ansambel je pričel z delovanjem leta 1992. Pred tem je vodja ansambla Igor Podpečan 
igral bariton in bas v zadnji zasedbi Ansambla bratov Avsenik. Po tem, ko so Avseniki 
prenehali z delovanjem, je vzel v roke harmoniko in ustanovil lasten ansambel pod 
imenom, ki ga poznamo še danes.  
 
Turizem Kranjska Gora je v letu 2018 že sedmič organiziralo Silvestrovanje na prostem. 
Dogodek je potekal na prireditvenem prostoru za hotelom Kompas v Kranjski Gori. Od 
22.00 ure dalje je obiskovalce zabavala skupina Igor in Zlati Zvoki, ki je poskrbela za 
prijetno silvestrsko vzdušje. Prireditve se je udeležilo okoli 3.000 domačih in tujih gostov. 
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5.1 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV  

 
V letu 2018 je Turizem Kranjska Gora na osnovi javnega razpisa sofinancirala prireditve, ki jih prirejajo društva, ki delujejo v 
javnem interesu (športni klubi, športna, kulturna in 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 

PGD Podkoren Gasilska veselica "Pod lipo" 

PD Rateče Planica 9. Maraton Tamar/1. Maraton Planica 

DU Dovje - Mojstrana Mednarodni dan starejših 

KD Odmev 3 x Božični koncerti 

KD Odmev Letni koncert 

KD Odmev 2 X nastop na trgu  

KD Odmev 14. Škerlovi dnevi 

KD Odmev Večer v Borovški vesi  

ŠD Lednih plezalcev Mlačca Mojstrana Žive Jaslice v ledu 

TD Rateče Planica 29. Razstava ročnih del 

TD Rateče Planica 25. Vaški dan v Ratečah 

TD Rateče Planica Prvomajsko kresovanje 

TD Dovje Mojstrana Prvomajski kres 

TD Dovje Mojstrana Rezanje buč na noč čarovnic 

TD Dovje Mojstrana Slovenski večer pod Triglavom 

TD Dovje Mojstrana Pustovanje 

PGD Kranjska Gora Gasilska veselica  

DGRS Rateče Planica 20. Smuk dvojic izpod Jalovca 

TD Dovje Mojstrana 26. Aljaževi dnevi 

KPD Josip Lavtižar Lavtižarjevi dnevi 
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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 in Zgornji Radovni. 
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.  
 
Meseca maja smo lastnikom zemljišč nakazali odškodnino za uporabo tekaških prog v skupnem znesku bruto 2.220,007 
EUR. Za teptanje prog imamo podpisano pogodbo z RTC Žičnice. 
 
NASTALI STROŠKI TEKAŠKIH POTI V SEZONI 2018 skupaj 38.625,88 EUR. 
 
 

7 LOKALNO VODENJE 
 
Turistični vodnik je eden najpomembnejših veznih členov med destinacijo, lokalnimi ponudniki in obiskovalci, je izrednega 
pomena, da svoje delo opravlja vestno, odgovorno in predvsem v korist razvoja turistične destinacije. Prav od turističnega 
vodnika je v večini primerov odvisno, kakšen vtis bo imel obiskovalec o destinaciji in katere lokalne produkte bo okusil in 
kupil. Zato morajo imeti sodobni turistični vodniki izobraževanje, ki jih bo pri njihovem delu usmerjalo, jim pomagalo 
oblikovati vsebine in jih hkrati zavezovalo k odgovornosti in vestnosti pri opravljanju njihovega dela. Dober turistični vodnik, 
bo tako ponos destinacije in hkrati gonilna sila njenega razvoja. 
 
Struktura izobraževanja sledi priporočilom EU in priporočilom WFTGA (član UNWTO in partner UNESCO) o obsegu in delitvi 
izobraževanja za turistične vodnike na praktični in teoretični del, ki potekata sočasno v razmerju 60% teoretičnega in 40% 
praktičnega znanja.  
 
Izobraževanje je sestavljeno iz prvega, SPLOŠNEGA DELA in iz drugega dela, ki obravnava REGIONALNO SPECIFIČNA ZNANJA. 
V tem delu se obravnava samo vsebine, ki se nanašajo na splošni del izobraževanja, ki turističnim vodnikom ponudi znanja, ki 
so potrebna za kompetentno opravljanje poklica turističnega vodnika. Cilje splošnega dela izobraževanja se dosega s 
teoretično obravnavo vsebin, ki jih potem udeleženci izobraževanja pod vodstvom mentorja prenesejo v prakso že v sklopu 
samega izobraževanja. S tem se izognemo zagati, da turistični vodniki poznajo teoretsko ozadje poklica, vendar zaradi takih 
ali drugačnih razlogov pridobljenega znanja ne prenesejo v prakso. 
 
V letu 2018 smo skupaj z ostalimi centri Julijskih Alp pod okriljem Višje strokovne šole za gostinstvo, wellnes in Turizem Bled 
pripravili tudi razširjen program tečaja za lokalne vodnike za Julijske Alpe. Tečaj je potekal v jeseni 2018, nadaljeval in zaključil 
pa se bo spomladi 2019. Tečaja se je udeležilo 10 kandidatov. 
 
V okviru informacijske dejavnosti smo sklicali v letu 2018 šest sestankov turističnega gospodarstva Dovje-Mojstrana, kjer smo 
se dogovarjali o sodelovanju in skupnim naporom pri napredku turistične dejavnosti vasi pod Triglavom. 
 
V okviru Turizma Kranjska Gora sem opravil 8 vodniških dni za potrebe študijskih skupin in novinarjev, ki so obiskali turistično 
destinacijo Kranjska Gora.  
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8 DELO NA PREMIČNIH STOJNICAH  
 
V letu 2018 smo Alpsko vasico nadgradili s pestrim programom prireditev usklajenim s programom prireditev v 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. Najem stojnic in hišk zaračunavamo skladno s cenikom. 
 

9 INVESTICIJE 
 
V letu 2018 je bilo nabavljenih za 24.045,43 EUR opredmetenih osnovnih sredstev in sicer računalniška oprema, televizija, 
stroj za urejanje tekaških poti, sončno jadro za oder in osvetlitev zanj ter motorna kosa. Vsa oprema, za katere je sredstva 
namenila Občina Kranjska Gora, so vodena kot sredstva v upravljanju. 

 

10 SVET ZAVODA 
 
V letu 2018 se je svet zavoda sestal trikrat. Obravnaval je poročila za preteklo leto in potrdil program dela za leto 2018. 
Pomembna točka je bila tudi seznanitev članov sveta zavoda s prijavo Turizma Kranjska Gora na razpis za Sofinanciranje 
razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji ter obravnavanje predlogov članov sveta 
zavoda o delu, koordinaciji in projektih Turizma Kranjska Gora v nadaljnjih letih.  

 

11 PREGLED STROŠKOV IN PRIHODKOV  
 
Pregled stroškov in prihodkov je podan v prilogi. 
 
Ocenjujemo, da je zavod deloval skladno s plani in zastavljenimi cilji. 
 
 
 
Pripravili: 
Blaž Veber 
Elizabeta Skumavc 
Saša Frelih 
Urška Kejžar 
Matjaž Podlipnik 
 

 
Blaž Veber        

          Direktor 
 
 
 

 


