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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. Turizem Kranjska Gora deluje v skladu s Planom sveta Zavoda, v skladu s
statutom Zavoda in v skladu z razvojnimi dokumenti, to je Strategija razvoja turizma turistične destinacije Kranjska
Gora 2015 – 2025, Strategijo trajnostnega razvoja občine Kranjska Gora 2030 in Razvojnim načrtom za biosferno
območje Julijske Alpe (BOJA). Osnova za delovanje Turizma Kranjska Gora sta Zakon o spodbujanju razvoja
turizma (ZSRT-1) 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.

Poročilo za leto 2020 je zaradi izbruha epidemije COVID-19 in posledičnega zaprtja ter zaustavitve javnega
življenja precej okrnjeno. Tudi Turizem Kranjska Gora je svoje aktivnosti prilagodil v skladu z koronavirusno
epidemijo, vendar se posledice koronavirusne krize kažejo na vseh področjih našega delovanja. Zaradi
sprejetih ukrepov in onemogočenega prehajanja državnih meja smo nekatere predvidene marketinške
aktivnosti za tuje trge začasno zaustavili oz. zamaknili. Zaradi odlokov, ki so onemogočali zbiranje oseb,
nismo izvedli vseh načrtovanih dogodkov. Izpeljali smo določene aktivnosti preko spleta (serija »S kavča«,
virtualni prižig luči in virtualni obisk Božička). Tudi na področju digitalnega marketinga je zaradi izbruha
epidemije zaznati znaten upad in ponekod tudi nedoseganje predvidenih ciljev.
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
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•
•
•
•
•

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 31.12.2020 je pregled aktivnosti, ki so načrtovane v
»Programu dela Turizma Kranjska Gora za leto 2020« in realizirane v omenjenem obdobju. Izvedene aktivnosti so
opisane po posameznih področjih delovanja Turizma Kranjska Gora.

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 združenj GIZ (Pohodništvo in kolesarjenje), KUS (Kongresni urad Slovenije), Slovenskega centra
Praga
• na virtualnih dogodkih
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 eni 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.
V letu 2020 je bilo glede na razmere vezane na Covid-19 odpovedanih večino sejmov in borz po mesecu marcu,
nekaj jih je bilo izvedeno v digitalni obliki.
1.1.1 SODELOVANJE NA SEJMIH IN BORZAH STO SLOVENIJA - ZAOKROŽENA DESTINACIJA JULIJSKE ALPE
DATUM

NAZIV SEJMA

S/B/W

INFORMATOR JA

1

15.1. - 19.1.

Vakantiebeurs Utrecht

S

Bohinj

2

16.1. - 19.1.

Ferienmesse Dunaj

S

Bled
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3

22.1. - 26.1.

FITUR Madrid

S

Bled

4

29.1. – 1.2.

Alpe Adria

S

Booking center JA + destinacije

5

30.1. - 2.2.

FESPO Zürich

S

Bled

6

6.2. - 9.2.

Vakantie Salon Bruselj

S

Tina Batistuta

7

11.2. - 12.2.

IMTM Izrael

S

Bohinj

8

19.2. - 23.2.

FREE Műnchen

S

Žirovnica

9

14.10 – 16.10.

TTG Incontri Rimini

B

Bohinj

10

9.11. – 11.11.

WTM London (virtualno)

B

Booking center JA

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

1

DATUM

NAZIV SEJMA

8.12.

DST 2020 (virtualno)

S/B/W

INFORMATOR
Kranjska Gora

1.1.3 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI V SODELOVANJU Z SLOVENIJA CENTER PRAGA
DATUM

NAZIV SEJMA

S/B/W

INFORMATOR

1

16.1. - 19.1.

Regiontour Brno

S

Michal Kura – Slovenija center

2

23.1. - 26.1.

IFT Bratislava

S

Michal Kura – Slovenija center

3

13.2. - 16.2.

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

11.1. – 12.1.

Fahrrad und Wandre-Reisen Stuttgart

S

GIZ

2

18.1. – 19.1.

Adventure Travel Show London

S

GIZ

3

28.2. – 1.3.

Fiets & Wandelbeurse Utrecht

S

GIZ

4

4.9. – 6.9.

Tour Natour Dűsseldorf

S

GIZ

1.1.5 WORKSHOPI IN VIRTUALNI DOGODKI
DATUM

NAZIV SEJMA

S/B/W

INFORMATOR

1

20.1. - 23. 1.

Radshow Nemčija

W

Dolina Soče

2

5.10.2020

New Deal Europe Global and Virtual Marketplace

W

Booking center JA

3

15.10.2020

Feel sLOVEni@ Business Date DACH 2020

W

Booking center JA

4

26.11.2020

Feel sLOVEni@ Business Date UK & Irska

W

Booking center JA

5

3.12.2020

Feel sLOVEni@ Business Date Benelux & Francija.

W

Booking center JA

6

16.12.2020

Feel sLOVEni@ Business Date Madžarska, Poljska,
Češka & Slovaška

W

Booking center JA
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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 ciljno usmerjeno za posamezne ciljne skupine. Za oglaševanje se odločamo v tistih tujih medijih,
kjer je tudi Slovenija bolj izpostavljena in je oglaševanje podprto tudi s strani STO-ja.

KROVNA PROMOCIJSKA TEMA »S KAVČA«
Po izbruhu epidemije koronavirusa smo se odločili, da bomo v času popolnega zaprtja
države pripravili posebno serijo »s kavča«. Najprej smo pričeli s Koncerti s kavča, kjer
so znani slovenski glasbeniki in glasbene skupine zabavali sledilce na družabnih
omrežjih s koncerti direktno iz njihovega kavča. Kasneje smo dodali novo vsebino, ki
je popestrila prosti čas, ki smo ga zaradi epidemije novega koronavirusa preživljali
doma. Na Facebook (FB) profilu Kranjska Gora smo predvajali video recepte za
pripravo jedi iz lokalnih sestavin. S projektom Zgodbe s kavča smo s kavča raziskovali
skrite kotičke Slovenije. Vsako soboto ob 20.15 smo naše sledilce povabili na Party s
kavča, kjer so slovenski DJ-ji od doma vrteli glasbene uspešnice iz sveta pop in
elektronske glasbe. Tako koncerte kot tudi party s kavča so sledilci lahko spremljali na FB-profilih Koncerti s kavča
in Kranjska Gora ter izmenično na FB-profilu Radia 1 in Radia 2, kanalu Kranjska Gora na YouTubu, 24ur.com in na
več lokalnih televizijskih postajah. Poleg tega smo na spletni strani objavili tudi seznam lokalnih ponudnikov, ki so
za nakup svojih izdelkov nudili osebni prevzem in možnost brezstičnega plačila. Zbrali smo vrsto zanimiv vsebin,
ogledov muzejev, online knjižničnega gradiva in družabnih iger v »razvedrilo s kavča«.
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»PETROL DARILNI BON KRANJSKA GORA«
Cilj akcije Petrol darilnih bonov Kranjska Gora je, da bi Kranjsko
Goro predstavili kot eno izmed TOP turističnih destinacij v Sloveniji
in širše v Alpski Evropi ter v celotni Evropi na splošno. Darilni boni
Destinacije Kranjska Gora so na voljo na vseh bencinskih servisih
Petrol (318 poslovalnic v Sloveniji). K projektu Donum Petrol darilni
boni je pristopilo 16 ponudnikov storitev in aktivnosti. V svoje
ponudbe so vključili razne aktivnosti kot so športne aktivnosti,
ogled muzeja, obisk ferate ter storitve za sprostitev (wellness, spa
ter obisk Casinoja) in kulinarično ponudbo. Akcijo »Petrol darilni
boni« smo uradno pričeli v začetku meseca julija 2020. Odziv na vzpostavitev darilnih bonov je bil glede na
situacijo zadovoljiv. Do konca meseca decembra je bilo prodanih za 740€ bonov. Bone smo oglaševali na spletnih
straneh Turizma Kranjska Gora in Petrola, družabnih omrežjih obeh partnerjev ter večine ponudnikov, ki so
pristopili k tej akciji. V sodelovanju Z Matjažem Javšnikom smo posneli promocijski video ter radijski oglas.
Podjetje Petrol je na večjih poslovalnicah oglaševal darilne bone na LCD oglasih, v letakih in večjih panojih, prav
tako je tedensko bil razposlan mailing na več kot 10000 e-poštnih naslovov.

1.2.1 PLAČLJIVO OGLAŠEVANJE V KLASIČNIH MEDIJIH
TERMIN

TISKANI MEDIJ

NAMEN
OGLAŠEVANJA

januar

Europlakat d.o.o.

Zimski olimpijski
festival

Januar

Smučarsko tekaški bilten

Tek na smučeh v
destinaciji
Kranjska Gora

januar

Europlakat d.o.o.

Ledena trofeja

januar

Europlakat d.o.o.

Doživite zimsko
pravljico - KG

januar

Europlakat d.o.o.

Krovna promocija
Kranjska Gora

Januar

Europlakat d.o.o.

Spartan

Februar

Europlakat d.o.o.

Qmax Party
(2kom)

februar

Europlakat d.o.o.

Planica (2 kom)

februar

Europlakat d.o.o.

Grubin Memorial

Marec

Europlakat d.o.o.

Kraljica Veselica
(2 kom)

Marec

Europlakat d.o.o.

Spartan (2 kom)

april

Zgornjesav'c

Javni razpis za
sofinanciranje
prireditev

April

Europlakat d.o.o.

Spartan (3kom)
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April

Europlakat d.o.o.

Krovna promocija
KRG

Julij

Europlakat d.o.o.

SP Planica

Julij

Europlakat d.o.o.

Krovna promocija
KRG

Julij

Petrol d.d.

Darilni boni
destinacije
Kranjska Gora

Avgust

Europlakat d.o.o.

Darilni boni
destinacije
Kranjska Gora

Oktober

Europlakat d.o.o.

KGIFF 2020

November

Europlakat d.o.o.

Skupaj zmoremo

December

Fokusplus

Smučarski vodnik
20/21

TERMIN

RADIO, SPLET IN TELEVIZIJA

NAMEN
OGLAŠEVANJA

januar - december

ATM TV

Dogodki v turistični
destinaciji Kranjska
Gora

Avgust

Radio Veseljak

Darilni boni
destinacije Kranjska
Gora

1.2.2. BREZPLAČNA JAVLJANJA IN PRISPEVKI
TERMIN

MEDIJ

NAMEN OGLAŠEVANJA

januar

Zgornjesav'c

Svetovni dan snega

Januar

Radio 1

Svetovni dan snega

Januar

Dnevnik (uredništvo Mb)

O smučarski sezoni v KRG

januar

Zgornjesav'c

Januarska zimska doživetja

Januar

Nedeljski dnevnik

»Ne gre še obupati nad snegom!«

Januar

Bibaleze portal

Sankališča

Januar

Slovenske novice

O tekaških progah (pisma bralcev)

Januar

Gorenjski Glas

O smučarski sezoni

Januar

Gorenjska online

O IPC

Januar

GTV

O IPC
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Januar

GTV

Tekaške proge v smučarsko-tekaškem
centru Rateče-Planica

Januar

Planet TV

Planet na obisku

Januar

Pop TV

O IPC

Januar

MMC

O tekaških progah

Januar

Gorenjska Online

O tekaškem centru Rateče-Planica

februar

Zgornejsav'c

Destinacija Kranjska Gora na sejmu Alpe
Adria

februar

Dnevnik

Zelena zima

februar

Zgornjesav'c

Smučišče – bela oaza Mojstrane

Februar

Femina

SZLOVÉNIA UTAZÁS (članek o študijski
turi)

Februar

BizLife RS

BizLife RS putopis Slovenia (študijska tura)

Februar

Mondo.ba

Reportaža študijska tura

februar

VAL 202

Reportaža o zimi, Zlati lisici

Februar

Wannabe magazin

Vodič za zimu u Sloveniji: Mesta koja
treba da posetiš + iskustva koja treba da
doživiš

Februar

BizLife RS

Zima u Sloveniji: Skijali smo stazama gde
se vozi svetski kup

februar

Slovenske novice, Delo

V gorenjskem brlogu bodo lisičke občutile
izjemno gnečo

Februar

Delo, Slovenske novice

Kranjska Gora premajhna za lisičke

Februar

Gorenjski glas

GPS-sledilec kaže urejenost tekaških prog

Februar

Dnevnik

Plačevanje prog za smučarski tek

Februar

Radio Ognjišče

O smučarski sezoni

Februar

Gorenjska online

Zlata lisica

Februar

Delo

Obiskanost v času zimskih počitnic

Februar

Gorenjska Online

Uvedli kozarčke za večkratno uporabo

Februar

Radio Triglav

Uvedli kozarčke za večkratno uporabo

Februar

Planet TV

O zasedenosti KRG

Februar

MMC

O zeleni zimi in odjugah

Februar

Radio slo 1

O zimski sezoni in posledicah koronavirusa

Marec

POP TV

Reportaža o milih zimah in prihodnosti o
nizko ležečih smučiščih

Marec

Gorenjski Glas

Vpliv koronavirusa na nočitve

9
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Marec

Gorenjski Glas

Zimska sezona se je

Marec

Planet TV

Vitranc in Planica bosta potekala brez
gledalcev

Marec

Radio 1

Upad gostov v Kranjski Gori zaradi
koronavirusa

Marec

Večer

Vitranc in Planica bosta potekala brez
gledalcev

Marec

Delo, Slovenske novice

Pred Planico

Marec

24ur

Vitranc in Planica bosta potekala brez
gledalcev – pomen za KRG

Marec

Zgornjesav'c

Uvedli kozarčke za večkratno uporabo

marec

Zgornjesav'c

Prvič Spartan race Slovenia

Marec

24ur

Koncerti s kavča

Marec

Gorenjski Glas

Koncerti s kavča

April

Zgornjesav'c

Koncerti s kavča

April

Zgornjesav'c

Novi izzivi za turizem

Maj

Zgornjesav'c

Glasba, knjiga in kuharske mojstrovine

maj

Zgornjesav'c

Zgodbe s kavča

Maj

Zgornjesav'c

Postanek pri Topolinu

Maj

Moje finance

na dopust/izlet v Kranjsko Goro

Maj

Zgornjesav'c

TIC ponovno odprt

Maj

Zgornjesav'c

Kranjska Gora se prebuja v poletje

Junij

STA

Večina hotelov in zdravilišč še zaprtih,
goste pričakujejo konec tedna ali kasneje

Junij

VAL 202

Raziskovanje Slovenije s kolesom

Junij

Fokus plus

Jerman'ca, curling in Zgornji Peričnik

Junij

STA

Dnevi Juliane za promocijo nove krožne
daljinske poti

Junij

Svet kapitala

Pričakovanja za tur. sezono

Junij

Reporter

O letošnji tur. sezoni

Junij

Nedelo

Turistična ponudba Kranjske Gore

Julij

Radio Triglav

E-nostavno na kolo: nadgradnja
infrastrukture

Julij

Nedeljski dnevnik

Zadnja slovanska duša pod Vršičem

Julij

Zgornjesav'c

Novo igrišče v Zagmajnici

Julij

Zgornjesav'c

Spremenjen trg gostov
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Julij

Žurnal 24

Poletna tur. sezona

Julij

MMC

Peš iz Kranjske Gore do Bleda

Julij

Zgornjesav'c

E-nostavno na kolo

Julij

Zgornjesav'c

Promo video destinacije Kranjska Gora

Julij

Zgornjesav'c

Nove table

Julij

Finance

Zasedenost Kranjske Gore

Julij

Nedeljski dnevnik

Julij

Gorenjski Glas

Koriščenje bonov v destinaciji

Julij

ATM TV

Mesečni pregled

Julij

Finance

Hit poletja

Julij

Nedelo

Karavaning

Julij

Portal Slovenec

Protokoli gorskih koč

Avgust

Gorenjski Glas

Drugo mesto po unovčenju bonov

Avgust

Pop tv

Poletna sezona in koriščenje turističnih
bonov

Avgust

24 ur / pop tv

Nova parkirna ureditev ob jezeru Jasna:
večje parkirišče odslej plačljivo

Avgust

24 ur / pop tv

Gorski reševalci odsvetujejo vzpon na
Malo Mojstrovko po Hanzovi poti

Avgust

Gorenjska online

Gorski reševalci odsvetujejo vzpon na
Malo Mojstrovko po Hanzovi poti

Avgust

Radio Triglav

Gorski reševalci odsvetujejo vzpon na
Malo Mojstrovko po Hanzovi poti

Avgust

Dnevnik

Nova parkirna ureditev v Jasni

September

RTV

Na lepše – ponudba v Kranjski Gori

September

Zgornejesav'c

Poletna sezona kljub koronakrizi nad
pričakovanji

September

Zgornjesav'c

Aplikacija za obisk Ruske kapelice

September

Zgornjesav'c

Red Bull Goni Pony

September

Zgornjesav'c

Pot miru se v Kranjski Gori začenja v Parku
miru

September

Travel + Leisure

Juliana Trail

September

Gorenjski Glas

Tik Tok promocija destinacije

September

STO

Tik Tok promocija destinacije

Oktober

MMC

nova-aplikacija-bo-v-obogateniresnicnosti-predstavila-rusko-kapelico

Zadnja slovanska duša pod Vršičem
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Oktober

Zgornjesav'c

Nova spletna stran Turizma KRG

Oktober

Zgonjesav'c

Nova AR aplikacija Ruska kapelica

Oktober

Mediapro

Letošnja turistična sezona

Oktober

STA

Zgodba Ruske kapelice pod Vršičem odslej
v posebni aplikaciji

Oktober

STA

Gorenjska turistična središča od zime ne
pričakujejo veliko

Oktober

Zgornjesav'c

Ustvarili največji slovenski TikTok profil

November

RTV

Oddaja Na lepše Aplikacija za obisk Ruske
kapelice

December

RTV

Oddaja Na lepše: zima, prvi sneg in zimska
ponudba

December

Fokus plus

Zimska sezona

December

Pop TV

Obratovanje smučišča

December

Pop TV

Obilna snežna pošiljka

December

Planet Tv

Obratovanje žičnic in snežne razmere

December

Radio Študent

Ukrepi vlade RS

December

Val 202

Sproščanje ukrepov

December

Zgornjesav'c

Turistično gospodarstvo računa na zimo

December

STA

V Kranjski Gori kljub številnim omejitvam
odprli smučišče

December

Zgornejsav'c

Prenesite si del Kranjske Gore v svoje
domove

December

Gorenjski Glas

Izvajanje testiranja na smučiščih

December

Dnevnik

začasni prebivalci v Kranjski Gori z vidika
turizma

December

Gorenjski Glas

Trije dobri možje

December

Gorenjski Glas

Silvestrovanje

December

Dnevnik

Sankanje in sankališča

December

STA

Turistična patrulja

December

MMC

Ni več treba gledati skozi okno in Kranjska
Gora se zdi kot St. Moritz
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1.2.3. DIGITALNO OGLAŠEVANJE
a.) Spletna stran www.kranjska-gora.si

Na Turizmu Kranjska Gora se zavedamo, da je spletna stran najboljše mesto za podajanje poglobljenih informacij
o destinaciji. Medtem, ko nas lepe fotografije na družabnih omrežjih inspirirajo za obisk destinacije, nam spletna
stran ponudi bolj pomembne informacije o destinaciji sami.
Zato je pomembno, da je spletna stran enostavna za uporabo, zanimiva in privlačna na pogled. Predvsem pa mora
nuditi vse potrebne informacije o turističnih aktivnostih, ponudnikih in krajih. V letu 2020 smo zato lansirali novo
spletno stran, ki ponuja vse zgoraj našteto. Spletna stran je poleg slovenskega jezika, dostopna še v treh svetovnih
jezikih; angleškem, nemškem in italijanskem jeziku. Spletna stran je prilagojena tudi za mobilne telefone in
tablice.
Nova spletna stran ponuja zanimive zgodbe, predstavi aktivnosti z možnostjo neposredne rezervacije, dostopen
pa je tudi rezervacijski portal preko katerega lahko obiskovalci direktno oddajo rezervacijo pri ponudnikih
namestitev v destinaciji in za aktivnosti, ki jih ponuja destinacija.
Kot novost smo dodali poseben PRESS kotiček, kjer so dostopna vsa sporočila za javnost, fotografsko in video
gradivo ter ostale novice o dogajanju v destinaciji Kranjska Gora. Na podstrani mediji o nas so zbrani vsi članki in
prispevki, ki so napisani o Kranjski Gori. Posebna podstran pa je namenjena tudi objavam najnovejših ukrepov v
zvezi z zajezitvijo širjenja okužbe s COVID-19 za občane in obiskovalce Kranjske Gore.
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Poročilo dela Turizem Kranjska Gora januar – december 2020
____________________________________________________________________________________________________________________

V sodelovanju s posamezniki v turistični destinaciji smo 2018 vzpostavili sistem Trekksoft, ki omogoča spletno
rezervacijo zimskih in poletnih aktivnosti v destinaciji Kranjska Gora. Sistem je bil prav tako implementiran na
spletni strani in omogoča spletno rezervacijo aktivnosti.

Za rezervacijo namestitev pa uporabljamo rezervacijski sistem Portal Booker.
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Statistiko obiskanosti spletne strani spremljamo s programom Google Analytics. V nadaljevanju je predstavljeno
obdobje med 1.1.2020 in 31.12.2020.

Primerjava z letom 2019

Število obiskov po državah (prvih deset): Obiske spletne strani www.kranjska-gora.si smo zabeležili kar iz 193
držav oz. območij, od tega smo zabeležili največ domačih obiskovalcev – 63,01 %, od tujih pa si sledijo Nemčija,
Italija, Avstrija, Hrvaška, Združeno Kraljestvo, Srbija, ZDA, Švice, Nizozemska in druge.
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Tipi obiskovalcev spletne strani: 22,9 % obiskovalcev spletne strani je tistih, ki se na stran vračajo ponovno, 77,1
% pa je bilo tistih, ki so stran obiskali prvič.
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Viri obiskov:
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Pogostost obiskov:

Naprave dostopa:

Obiskovalci spletne strani www.kranjska-gora.si največkrat obiščejo podstran s spletnimi kamerami.
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b.) Google Ads oglaševanje
AdWords je storitev podjetja Google za oglaševanje na spletnih straneh. AdWords je najpomembnejša Googlova
oglaševalska storitev in glavni vir zaslužka, ki je v letu 2009 skupno znašal preko 23 milijard dolarjev. Google
tekstovni oglasi so kratki, sestavljeni so iz ene vrstice naslova in dveh vrstic vsebine.
Rezultati posameznih omrežij:
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Seznam kampanj:

c.) Facebook Ads oglaševanje

Skupno število kampanj: 42
Skupaj prikazov: 5,092,759
Skupaj unikatnih klikov povezav: 31,872
Skupna poraba: 3,884.86
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Seznam kampanj:
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Kreativna kampanja:
-

Kranjska Gora page likes
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Rezultati posameznih ciljanj kampanj:

-

Kranjska Gora branding video likes
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Rezultati posameznih ciljanj kampanj:

-

Kranjska Gora - Direktne rezervacije
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Rezultati posameznih ciljanj kampanj:

-

Kranjska Gora kampanja Aktivnosti
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Rezultati posameznih ciljanj kampanj:

-

Kreativna kampanja: Petrol
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Rezultati posameznih ciljanj kampanj:

d.) Socialna omrežja
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.
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Število novih t.i. »všečkarjev« v celem letu je bilo 4000 (4364), število sledlicev pa 4646.
Stanje »všečkarjev« na dan:
- 31. december 2019: 80.265
- 31. december 2020: 84.629
Prikaz rasti sledilcev. Podatki se nanašajo na obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020.
Stanje »sledilcev« na dan:
- 31. december 2019: 80.265
- 31. december 2020: 84.911
Pregled:

Rast sledilcev:
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Skupno objav, reakcij, komentarjev in delitev:

Jezik sledilcev:

Vključenost in doseg objav:

Demografija obiskovalcev FB strani Kranjska Gora: 59,87% oboževalcev FB strani Kranjska Gora je ženskega
spola, 40,13% je moškega spola. Največ oboževalcev strani prihaja iz Slovenije, sledijo ji oboževalci iz Hrvaške,
ZDA, Srbije, Italije, Velike Britanije, Nemčije, Francije, Španije, Nizozemske in drugi.
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Spol in starost:

Države in jezik prihoda:
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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.
Pregled:

Instagram profil Kranjska Gora je v letu 2019 presegel 30000 sledilcev, kar ga uvršča med TOP 3 vodilne profile
med slovenskimi turističnimi destinacijami. Številke kljub rasti ne prikazujejo dejanskega stanja in uspešnosti rasti
profila. Smoter profila je namreč informiranje in navduševanje in ne doseganje rekordov.

Stanje sledilcev na dan:
- 01.01.2020: 30.791
- 31.12.2020: 35.925
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Na grafu je prikazana rast sledilcev v letu 2020. V letošnjem letu smo zaznali kar precejšnjo rast sledilcev in sicer iz
30.791 na 35.925, torej za dobrih 5.100 sledilcev.

Vključenost:
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V lanskem letu je zaslediti manjši upad pri številu prejetih všečkov ter povprečno število všečkov. Razlogov za
upad odstotkov vključenosti je več, tisti glavni pa je povezan z zdravstveno krizo, ki je za nekaj mesecev
popolnoma ohromila potovanja (VIR). Drugi razlogi so običajni in sicer zasičenost družbenega omrežja Instagram
ter vse več kanalov, ki so po kakovosti na višjih nivojih. Spremembe v algoritmih so bile v letu 2020 pogostejše kot
leto poprej, prav tako je narasla priljubljenost IG zgodb (stories), ki so dobili pomembnejšo vlogo kot objave na
zidu (feedu). Poleg tega je potrebno upoštevati, da se ne štejejo zgolj profili turističnih destinacij temveč tudi
profili svetovno znanih znamk in profili t.i. vplivnežev. Močan upad so v času popolnega lockdowna beležili tudi
vplivneži (VIR).
Doseg

V letu 2020 beležimo izredno povišanje vtisov (»Impressions«) in dosega (»Reach«), vtisi iz 9,2 na kar 13.1M in
doseg iz 4,1 na 5.7M. Povišanje je sorazmerno z višanjem števila sledilcev profila. Povprečni doseg na objavo je
malenkost nižji kot lansko leto, medtem ko je pri povprečnem dosegu na objavo prišlo do 15% upada.
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Največ sledilcev profila je še vedno iz kategorije med 25 in 34 let, sledi kategorija med 35 in 44. V obeh starostnih
kategorijah prevladujejo ženske sledilke. Na tretjem mestu med sledilci je starostna kategorija med 45 in 54 let.

Največ sledilcev ima na svojih mobilnih in preostalih napravah za domač jezik nastavljen slovenski jezik sledita
angleški in hrvaški. Med uporabnike angleškega jezika spadajo tudi vsi uporabniki IOS operacijskega sistema, saj
le-ta ne nudi slovenskega jezika kot izbiro glavnega jezika na napravi.
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Med državami iz katerih prihajajo sledilci profila prednjači Slovenija, sledijo ji Italija, Srbija, Hrvaška, Nemčija in
Združeno kraljestvo. Med mesti je poleg slovenske prestolnice in drugega največjega slovenskega mesta Maribor
in Kranjske Gore zaslediti še glavno mesto Hrvaške in Srbije.

35

Poročilo dela Turizem Kranjska Gora januar – december 2020
____________________________________________________________________________________________________________________

Najuspešnejša fotografija minulega leta je fotografija Alpske vasice posneta v času, ko je Kranjsko Goro zajelo
obilno sneženje.

Pri vseh objavah in zgodbah, ki so uvrščeni med top 5, je skupni element sneg ali gore. Med zgodbami, ki so
beležili dober doseg je bil tudi »takeover« z ambasadorko Kranjske Gore Meto Hrovat, ki je za en dan prevzela
vodenje IG zgodb na profilu Kranjska Gora.
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Najbolj uspešna story objava oziroma zgodba lansko leto pa je bila prav tako iz meseca decembra, ko je prvi dan
snežilo v Kranjski Gori.

Instagram zgodbe so vse bolj popularni in vse bolj izrivajo standardne objave. V letošnjem letu smo objavili skoraj
trikratno število lanskih IG- zgodb kar pomeni 5,1 dnevno. Povečali smo število deljenih fotografij sledilcev z
utrinki iz obiska ali bivanja na destinaciji Kranjska Gora. V času popolnega zaprtja države pa smo pripravili serijo
objav, ki smo jih pripravili v sodelovanju z našimi ambasadorji Kranjske Gore. V njih smo nagovarjali sledilce, jih
pozivali k upoštevanju ukrepov za preprečitev širjenja virusa Covid-19. V sodelovanju z GRS in gorskimi vodniki, ki
delujejo na destinaciji, smo pripravili serijo objav o varnosti v gorah ter sledilce obveščali o novo urejenih
sprehajalnih ter kolesarskih poteh. Sofinancerjem smo omogočili pripravo in objavo dveh zgodb s katerimi so
lahko promovirali svoje aktivnosti ali nove ponudbe. Preko videov smo promovirali tudi aktivnosti v času poletne
sezone ter kampanjo s Petrol darilni boni. Število videov smo v primerjavi z letom 2019 podvojili.

Še naprej smo nadaljevali z informiranjem preko IG zgodbe o obratovanju smučišč, muzejev, o zaprtih
sprehajalnih in ostalih poteh ter o virtualnih dogodkih v Kranjski Gori. Celovito smo spremljali sledeče dogodke:
Zlata lisica 2020, Red Bull Goni Pony 2020 in FIS Svetovno prvenstvo v poletih v Planici.
Tako kot v letu 2019 smo uporabljali poenoteno podobo in dve barvni shemi, ki sta izbrani v skladu s CGP (zeleno
in modro).
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TIKTOK
TikTok je družabno omrežje, ki deluje preko mobilne aplikacije, ki jo naložimo na tablico ali mobilni telefon.
Omogoča gledanje glasbenih posnetkov, snemanje kratkih posnetkov do 60 sekund, njihovo urejanje in dodajanje
posebnih učinkov. Tako kot pri večini drugih aplikacij in družabnih omrežij lahko uporabniki sledijo drugim ter
všečkajo in komentirajo videoposnetke.

Strateški cilj je bil doseči 2 milijona ogledov na TikToku pod ključnikom #kranjskagori in posneti 100 TikTok videov
za profil @kranjskagora. Doseg ključnika je bil do 31.12.2020 3,5 milijona.
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TWITTER
Twitter je socialna mreža uporabnikov, ki lahko komunicirajo s prijatelji in s svetom. Uporabnik vpisuje tako
imenovane "twitt-e", ki obsegajo maksimalno 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 2020 ima Kranjska
Gora Twitter 2,619 sledilcev.

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. Brezplačni servis
uporabnikom pomaga raziskati destinacije in služi kot vodič. Uporabniki lahko k objavam ponudnikov, naravnih in
kulturnih znamenitosti dopišejo komentar. Tako se lahko ostali obiskovalci profila lažje odločijo za ogled. V skladu
s trendi, ki kažejo na močno rast uporabe mobilnih naprav, se v to hitro naraščajoče področje vključuje tudi
Kranjska Gora.
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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.).
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TRIPADVISOR
TripAdvisor je največja popotniška spletna stran na svetu in omogoča uporabnikom komentiranje ter ocenjevanje
turističnih destinacij, hotelov in restavracij.

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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Statistika ogledov video vsebin:
V letu 2020 je bilo 890,231 ogledov video posnetkov (štejejo ogledi, ki so trajali vsaj 3 sekunde).

Najdlje gledani video prispevki (v urah):
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Ostale aktivnosti na strani:
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Prihodi iz strani:

Demografija gledalcev (starost in spol):
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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 nje (meje), pride v stik s kadri v določenem podjetju in ustvarja svoj
profesionalni ugled na spletu. Omrežje predstavlja poslovna poslanstva iz realnega sveta.

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
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o zanj relevantnih omembah izbranih ključnih besed , ki lahko predstavljajo ime podjetja, blagovne znamke,
izdelkov ali konkurence.
Število omemb, najpogostejši viri in doseg omemb:

Omembe skozi čas:

Najpogostješi viri omemb:
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Največji dosegi omemb:

Omembe po državah in jezikih:

Besedni oblak:
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1.3 POSPEŠEVANJE PRODAJE
Za uresničitev ciljev: sodelovanje z organizatorji potovanj, uvrstitev turistične destinacije Kranjska Gora v tuje
kataloge, povečanje poznavanja in interesa, predstavitev novih proizvodov, 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.

TERMIN

UDELEŽENCI PRESS TURE

NAMEN OBISKA

17.1.2020

Press tura novinarjev iz Bosne in
Hercegovine in Srbije

Predstavitev destinacije Kranjska Gora: smučanje,
NC Planica, Alpska vasica Kranjska Gora, kulinarika,
aktivnosti itd.

22. – 23.1.2020

Conventa 2020

Odpovedano

25.1. – 28.1.2020

Press tura novinarjev iz Madžarske

Predstavitev destinacije Kranjska Gora: smučanje,
NC Planica, kulinarika itd.

10.2.2020

Press tura novinarjev iz Italije

Predstavitev destinacije Kranjska Gora: NC Planica,
Alpska vasica Kranjska Gora, kulinarika, aktivnosti
itd.

20.6.2020

Press tura Trans Julius

Kolesarjenje, e-kolesarjenje, gorsko kolesarjenje
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1.4 ODNOSI Z JAVNOSTMI
Uporabljali smo naslednja orodja tržnega komuniciranja:
•

priprava turističnih obvestil za javnost, ki jih 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).

•

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

•

sprejem novinarjev v okviru STO, JA ali Turizma Kranjska Gora.

•

Spletna podstran »Mediji o nas«

•

komunikacija in obveščanje slovenskih turističnih predstavništev in uradov,

•

Okrogle mize, konference in delavnice

Zaradi omejitvenih odlokov, ki so večino leta omejevali organizacijo srečanj in novinarskih konferenc v letu 2020
nismo organizirali večjih dogodkov, kot so novinarska konferenca pred začetkom sezone ali izobraževanja
turističnih delavcev pred sezonami. Decembra smo organizirali spletne delavnice za turistične ponudnike v
destinaciji Kranjska Gora.
1. Spletna predavanja za turistične ponudnike v destinaciji Kranjska Gora
V sodelovanju s podjetjem Forward smo za turistične ponudnike pripravili serijo predavanj v kombinaciji z
spletnimi delavnicami. V seriji predavanj, ki so bila namenjena turističnim ponudnikom je bilo po sklopih
predstavljeno, kako se uspešno lotiti direktnega trženja lastne ponudbe. Po predavanjih so bile organizirane
spletne svetovalne delavnice, kjer je vsak od ponudnikov lahko dobil konkretne odgovore vezane na lastno
ponudbo. Delavnice so potekale1., 8. in 15.12.2020.
PRIPRAVA TURISTIČNIH OBVESTIL ZA JAVNOST
S sporočili za javnost se obvešča širšo javnost, medije in turistično gospodarstvo o večjih dogodkih,
aktivnostih, ki se izvajajo na Turizmu Kranjska Gora, o realiziranih projektih in novostih v turistični ponudbi.
Sporočila za javnost se pošiljajo vsem večjim slovenskim medijem s katerimi redno sodelujemo.
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NEWSLETTER

Seznam prejemnikov Newslettrov
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SPREJEM NOVINARJEV
TERMIN

MEDIJ

PRISPEVEK

januar

Nedeljski dnevnik

»Ne gre še obupati nad snegom!«

februar

VAL 202

Reportaža o zimi, Zlati lisici

februar

Delo

V gorenjskem brlogu bodo lisičke
občutile izjemno gnečo

marec

POP TV - Fokus

Reportaža o milih zimah in
prihodnosti o nizko ležečih smučiščih

junij

Val 202

Raziskovanje Slovenije s kolesom

junij

Fokus plus

Novosti v Kranjski Gori

julij

Radio Triglav

E-nostavno na kolo: nadgradnja
infrastrukture

julij

Nedeljski dnevnik

Zadnja slovanska duša pod Vršičem

september

Na lepše – RTV SLO

O ponudbi destinacije Kranjska Gora v
poletni sezoni

september

Gorenjski Glas

Nova parkirna ureditev v Jasni

september

Gorenjski Glas

Tiktok promocija destinacije

oktober

STA

Zgodba Ruske kapelice pod Vršičem
odslej v posebni aplikaciji

november

Na lepše – RTV SLO

Aplikacija za obisk Ruske kapelice

december

Na lepše – RTV SLO

Prvi sneg in zimska ponudba

december

Fokus plus

Prvi sneg v Kranjski Gori
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MEDIJI O NAS

Ob prenovi spletne strani Turizma Kranjska Gora smo na strani dodali podstran »Mediji o nas« in »Press kotiček«.
Na prvi podstrani so objavljeni prispevki, oddaje in reportaže o destinaciji Kranjska Gora, na drugi pa so objavljena
vsa sporočila za javnost.

1.5 PROMOCIJSKO – INFORMATIVNO GRADIVO
TISKANO PROMOCIJSKO - INFORMATIVNO GRADIVO
Realizirali smo naslednje ponatise ali tisk promocijsko - informativnega gradiva:
DATUM

NAKLADA

VSEBINA

januar

2500

Tisk kozarčkov za večkratno uporabo

januar

5000

Letak Spartan 2020

januar

500

Kandidaturni bilten Interbancario Kranjska Gora 2021

Januar

23.500

Zapestnice za tekaški center Rateče - Planica

Februar

100

Dotisk image kataloga EN, DE

Februar

40

B2 plakati Qmax Party

februar

5

Svetlobni panoji – FIS Vitranc / Planica

marec

200

Akreditacija Qmax Party

marec

1

Tabla zapora parkirišča - Qmax Party

marec

3

Usmerjevalne table Qmax Party

marec

2

A5 VIP nalepke Qmax party
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marec

30

Dovolilnice za parkirišče Qmax Party

Maj

8

Nalepke za TIC: Covid 19 ukrepi

Maj

3

Destinacijske zastave (TIC)

junij

15

Opozorilne table: Travniki (sodelovanje z Občino)

Junij

15

Opozorilne table: Gozd (sodelovanje z Občino)

Junij

13

Tablice za stojnice (številke)

julij

15

Opozorilne table: privatno zemljišče (sodelovanje z Občino)

Avgust

1

Tabla za prepoved parkiranja

Avgust

1

Tabla za parkirišče za kolesa (Zelenci)

December

4000

Ponatis destinacijskega image kataloga - ANG

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 2020 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 analize indeksa zaupanja, ki ga izvaja Ekonomska fakulteta
Ljubljana.
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3.1 RAZISKAVE
Na področju raziskav:
•
•

nadaljujemo z zbiranjem, analiziranjem in posredovanjem letnih in večletnih 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 2020, na dan 31. 12. 2020, po krajih sledeče stanje stalnih ležišč: 5.978 (vključuje
podatke od januarja 2020 do vključno z novembrom 2020). (Vir: SURS)
Skupno število prenočitev, realiziranih v letu 2020 je za 30 % manjše, kot v letu 2019. Razlog za padec nočitev je
stanje v državi zaradi razmer povezanih s COVID-19.
Pregled ustvarjenih nočitev po mesecih je v tabeli.
Leto
jan.
2019 89654
2020 88542

feb.
101841
100992

mar.
51997
14434

apr.
29772
0

maj
44546
1208

jun.
76524
30238

jul.
134854
122813

avg.
157158
154751

sep.
67230
76267

okt.
nov.
43990 18425
18883
50

dec.
skupaj
54958 870949
4351* 612512

*za mesec december je ocena
Vir podatkov: SURS
Po statističnih podatkih SURS-a smo v letu 2020 zabeležili 612.529 prenočitev, kar je za 30 % manj kot v enakem
obdobju preteklega leta. Zabeležili smo 52 % več prenočitev domačih gostov, ter 64 % manj tujih prenočitev kot
v preteklem letu. Delež domačih gostov je bil 64,20 %, tujih pa 35,80 %.
Povprečna doba bivanja letu 2020 je bila 4,5 dni, od tega so domači povprečno bivali v Kranjski Gori 4,5 dni in tuji
gostje povprečno 5,2 dni.
Po podatkih Občine Kranjska Gora so v letu 2020 največ tujih prenočitev ustvarili gostje iz Hrvaške, Nemčije,
Italije, Srbije, Češke, Velike Britanije in drugih držav.

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.
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SKUPNOST JULIJSKE ALPE
Leto 2020 je bilo za Člane turistične skupnosti Julijske Alpe prelomno. V času razglasitve epidemije smo se
direktorji turističnih zavodov v JA odločili, da v nastopih in predlogih za zajezitev epidemije nastopimo skupno.
Tako smo 20. marca 2020 ustanovili Reset-team, ki še vedno nepretrgoma deluje. Naša naloga je v prvi vrsti
tedensko uskajevanje in zbiranje obvestil s terena, ter priprava predlogov in komunikacija s pristojnimi ministrstvi
in inštitucijami.
•

Na vlado RS in MGRT smo poslali več dopisov (priloga): Predlogi ukrepov destinacije julijske alpe za
omilitev posledic epidemije koronavirusa na področju turizma, Drugi predlog ukrepov destinacije Julijske
Alpe za pripravo na ponoven zagon turističnega sektorja po preklicu epidemije COVID-19, Načrtovanje
ukrepov za program turizem in kultura iz mehanizma RRF

•

Organizirali srečanja z gospodarstvom 23.4.2020 (priloga)

•

Izdelali in potrdili smo strateški razvojni načrt za biosferno območje Julijske Alpe kot trajnostne destinacije
2025 (priloga)
Razvili enovite premium lokalne ponudbe znotraj kolektivnih blagovnih znamk destinacij Julijskih Alp
Delali na dvigu kakovosti, izboljšanju upravljanja, doživljajskosti, butičnosti in celovitosti destinacijskih
turističnih produktov. Naj omenim le najpomembnejše: Julijana trail, Kolesarjenje, Bela in zelena zima,
Ribištvo
Spodbujali trajnostne, kakovostne in celoletne preobrazbe namestitev, kulinarike, outdoor in drugih
podpornih dejavnosti
Skušamo zgotoviti povezan, pameten, učinkovit in enostaven sistem trajnostne mobilnosti obiskovalcev v
BOJA
Razširjati in množično uvajati zelene in krožne rešitve v javno in poslovno prakso destinacije
Pomagati ohranjati kmetijstvo, kulturno krajino, biodiverziteto in identiteto prostora
Potrdili plan dela za leto 2021 (priloga)

•
•
•
•
•
•
•

GIZ POHODNIŠTVO IN KOLESARSTVO
Sodelovanje z GIZ Pohodništvo in kolesarstvo v Sloveniji smo v letu 2020 prekinili. Razlogov je več.
Vsekakor pa ne moremo mimo dejstva, da je bilo v letu 2019 na območju Julijskih Alp opravljenih
4.055.485 nočitev, kar predstavlja dobro četrtino (25,7 %) vseh prenočitev v Sloveniji (v letu 2020 okvirno
38 % prenočitev manj). Glavni motiv prihoda na območje je prav ponudba OUTDOOR oziroma aktivne
počitnice v gorah, čeprav zaradi odsotnosti metodologije spremljanja prihodov po motivih prihoda (na
ravni Slovenije in tudi Julijskih Alp) ne moremo natančno ovrednotiti deleža, še manj strukture glede na
primarni motiv prihoda po ključnih (pod)produktih outdoor turizma. Ne glede na to ostaja nesporno
dejstvo, da je najmočnejši ponudnik tega produkta v Sloveniji – tako po obsegu realizacije kot
konkurenčnosti in pozicije na trgu – prav območje Julijskih Alp. Lahko bi rekli, da si outdoor produkt v
Sloveniji težko predstavljamo brez Julijskih Alp.
Kljub pomenu outdoor produkta za našo regijo sta:
1) zaradi ne dovolj učinkovitega delovanja GIZ OS (v daljšem preteklem obdobju)
2) dejstva, da kljub poskusom nismo uspeli narediti premikov v dogovoru o potrebnih spremembah v
programu (učinkovit in k rezultatom usmerjen premik od trženja k razvoju produkta) in
3) zaradi neurejenega statusa oziroma neglasovalne pravice za destinacije pri odločanju – danes članici
GIZ OS zgolj destinaciji Bohinj in Dolina Soče in ob tem zgolj manjše število posameznih ponudnikov iz
območja Julijskih Alp (okvirno 12).
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S tem dejstvom tudi sami nismo zadovoljni, saj – kot zapisano v točki 1 – prav naše območje predstavlja
najmočnejši outdoor segment v Sloveniji, tako na strani ponudbe kot povpraševanja.
Pozdravljamo dejstvo, da je GIZ OS v partnerstvu s STO pristopil k izdelavi Operativnega načrta
(srednjeročnega) razvoja produkta outdoor Slovenije. Vendar ob tem ne velja zameriti dejstva, da Načrt še
ne upošteva s strani STO predstavljene novosti – da STO prevzema trženjsko oziroma promocijsko
podporo produktu outdoor. Do posameznih formulacij v dokumentu (ki po našem mnenju kažejo ne
dovolj poglobljeno razumevanje situacije) se torej zaradi gornjih razlogov ne opredeljujemo.
Trenutno imamo »na mizi« predlog za pogodbo z GIZ OS, za celotno Skupnost Julijske Alpe, za leto 2021,
kjer je s strani GIZ OS predlagan paket razvojnih in promocijskih v višini 21.000 EUR neto. Predlagane
aktivnosti so zgolj zelo okvirno zapisane ter niso razčlenjene časovno in finančno. Na GIZ OS smo se obrnili
s prošnjo za natančneje razdelan program, ki ga bomo v okviru SJA še enkrat pregledali in nato sprejeli
odločitev. Ob tem moramo, kot zapisano v točki 3, pridobiti informacije o natančnejši razdelitvi
promocijskih aktivnosti STO-GIZ OS.
Prizadevamo si za konstruktivnost, saj je produkt preprosto preveč pomemben – tako za Slovenijo kot za
nas – vendar v primeru, da z GIZ OS ne bomo uspeli narediti premika, pogodbe za leto 2021 ne moremo
podpisati (ta sredstva pa bi v tem primeru učinkoviteje preusmerili v svoje razvojno-trženjske aktivnosti).
Dodatna vsebina je pripeta v prilogi.
3.3 VKLJUČEVANJE ITP V CENTRALNI REZERVACIJSKI SISTEM
V Turizmu Kranjska Gora izvajamo informacijsko dejavnost. Do konca leta 2019 smo bili
skrbnik CRS – Centralnega rezervacijskega sistema Slovenije FERATEL. S 01.01.2020 pa
smo zamenjali rezervacijski sistem in prešli na sistem »Portal booker« podjetja Stardekk s
sedežem v Belgiji.
Odziv ponudnikov namestitev je bil dober, saj se je v nov rezervacijski sistem vključilo 41
ponudnikov.

3.4 CERTIFIKAT SLOVENIA GREEN
V letu 2020 smo na Turizmu Kranjska Gora pripravili in ovrednotili akcijski načrt in s tem
pripravili program razvoja turizma do leta 2022. Akcijski načrt je bil potrjen na seji
občinskega sveta Občine Kranjska Gora, dne 18.12.2020.
V sklopu aktivnosti, ki jih izvajamo za ohranitev certifikata Green Slovenia smo pripravili tudi
Zeleni DNK, ki opisuje značaj destinacije ter je izhodišče za uspešen turistični management. Pri pripravi Akcijskega
načrta smo sodelovali tudi z občino Kranjska Gora in Komunalo Kranjska Gora. Nadaljevali smo tudi z aktivnostmi,
ki ohranjajo in še bolj poudarjajo trajnostni značaj destinacije Kranjska Gora. S podpisom Pristopne izjave k
dogovoru o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah se je občina Kranjska
Gora pridružila občinam podpisnicam, ki so se zavezale, da bodo na prireditvah, ki so v njihovi organizaciji
uporabljale zgolj in samo trajnostni embalaži, ki je prijazna do okolja. Prav tako je tudi Komunala Kranjska Gora
pristopila k zmanjševanju uporabe embalaže, eko otoke pa je v letu 2020 zamenjala s potopnimi koši z večjo
prostornino. Pod okriljem komunalne zbornice so se slovenska komunalna podjetja, med drugim tudi Komunala
Kranjska Gora povezale v želji, da bi: zmanjšali količine odpadkov, predvsem količine zavržene hrane, bolj
preudarno razmišljali o načrtovanih nakupih, kupovali več stvari iz druge roke ali si jih izposojali, pili vodo iz pipe
namesto iz plastenk. V pripravi je tudi »Eko novičnik«, katerega bomo pričeli pošiljati pomladi 2021. V njem bodo
zbrane ključne informacije trajnostnega turizma in obvestila ter trajnostne novice v destinaciji, ki ga bomo pošiljali
vsake tri mesece. Vse informacije v povezavi z trajnostnim delovanjem redno objavljamo tudi v novicah na spletni
strani ter o njih obveščamo slovenske (lokalne in regionalne) medije.
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3.5 PROJEKT AMBASADORJI KRANJSKA GORA in TEAM KRANJSKA GORA
V letu 2018 smo pričeli s projektom Ambasadorjev Kranjske Gore z imenom
»Team Kranjska Gora«. Vključevali smo jih v akcijo na družbenem omrežju
Instagram #ostanidoma. V tej akciji so se ambasadorji zahvalili različnim
poklicnim skupinam, ki so s svojim požrtvovalnim delom skrbeli za našo varnost v času prvega vala epidemije.
Team Kranjska Gora predstavljajo športniki destinacije Kranjska Gora, ki nastopajo v svetovnem pokalu in s svojim
imenom širijo ime Kranjska Gora v svet. Ti ambasadorji so: Meta Hrovat, Bor Pavlovčič, Benjamin Črv in Vili Črv.
Vsi ambasadorji v svojih spletnih objavah uporabljajo #kranjskagora, nosijo na svojih dresih ali rekvizitih logotip
destinacije (Meta Hrovat - čelada, Benjamin in Vili Črv – dres, Bor Pavlovčič – nalepka na smučeh). Vsi v svojem
prostem času nosijo oblačila z logotipom Kranjska Gora (rutke, jakne, flisi, majice), s katerimi se pojavljajo tudi na
fotografijah. Skrbijo za arhiv fotografij na socialnih omrežjih, so na voljo za različne dogodke, intervjuje, snemanja.
Z Meto Hrovat smo opravili intervju, ki smo ga objavili na spletni strani »Zgodbe Kranjske Gore« ter Instagram
»takeover« Mete Hrovat, ko je svoj dan delila s sledilci IG Kranjska Gora. Udeležbo na tekmovanjih in uspehe
Team Kranjska Gora delimo v »IG story« objavah in v posebnih sporočilih za javnost.
3.6 BORZA DELOVNIH MEST
Turizem Kranjska Gora se zaveda, da predvsem v času zimske in poletne sezone, v destinaciji primanjkuje delovne
sile, zato je bila 2018 sprejeta 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.
Borza delovnih mest je uspešno delovala več kot 2 leti in nam je dala dober vpogled v povpraševanje in ponudbo
na trgu delovne sile. Preko omenjenega sistema smo vzpostavili uspešna razmerja med ponudniki in
povpraševalci. V letu 2019 je bilo na novo poleg oglasov iz 2019 oddanih 17 oglasov za 30 različnih delovnih mest
znotraj destinacije Kranjska Gora. Na objavljene oglase smo prejeli 199 povpraševanj / prijav na razpisana delovna
mesta.
Zaradi prenove spletne strani in situacije na trgu dela vezano na Covid-19 pandemijo se za borzo delovnih mest na
novi spletni strani zaenkrat nismo odločili.

3.7 TREKKSOFT
Trekksoft, s sedežem v Švici, je vodilno podjetje na področju spletnih rezervacijskih
rešitev za razvoj, upravljanje, trženje, povezovanje in prodajo aktivnih doživetij. Razvili
so online rezervacijski sistem, ki temelji na online rezervacijah aktivnosti, večdnevnih
paketov in podobno. Sistem je v svoji osnovi podoben že poznanemu booking.com z
razliko, da se v sistemu tržijo aktivnosti in ne namestitve.
Prednosti Trekksoft sistema:
Integracija v spletne strani
Razpoložljivost »online« in »glede na povpraševanje«
Plačilo preko spleta
Zagotovljen popoln sistem v ozadju
Pomoč strokovnjakov 24 ur na dan
Prejemanje avtomatiziranih elektronskih sporočil v primerih rezervacije
Izdelava osnovne spletne strani preko Trekksofta z gostovanjem (v primeru, da spletne strani uporabnik
nima)
Spreminjanje cene, aktivnosti, datumov.. lastnoročno – lastno uporabniško ime in dostop do programa
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Dostop več uporabnikom istega podjetja
Dostop preko mobilnega telefona (aplikacija)
Pomoč z izobraževanjem in vgradnjo sistema
Popolna prilagodljivost
Program je »chanel manager« - spremembe v sistemu se pojavijo v vseh drugih sistemih hkrati (Expedia,
Viator, getyourguide, Tour Radar,..)
Partnerji v letu 2020: Slovenski planinski muzej in TD Dovje Mojstrana, Alter Sport (Canyoning Bled), NC Planica,
Intersport Bernik

3.8 KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA KRANJSKA GORA VRHUNSKO
Leta 2020 smo nadaljevali z aktivnostmi preoblikovanja kolektivne
blagovne znamke »Moje naravno iz Doline« v »Kranjska Gora
Vrhunsko«. Aktivnosti in sestanki so potekali preko spletnih srečanj.
Najprej z ožjo delovno skupino in kasneje tudi s širšo delovno skupino. Na prvem srečanju nam je ga. Tanja Štuhec
Lešnik predstavila načrt revitalizacije blagovne znamke ter celoten potek revitalizacije. Blagovna znamka »Moje
naravno iz Doline« je bila vzpostavljena že leta 2001 in je bila takrat ena prvih kolektivnih blagovnih znamk v
Sloveniji. Na kratko povzame faze vzpostavljanja blagovne znamke, trenutno je projekt v fazi načrtovanja. Izbran
imamo CGP. Situacija s koronavirusom nam je žal preprečila 2. fazo: srečanje s ponudniki gostinci, obrtniki in
ostalimi zainteresirani za priključitev k novi blagovni znamki.
Naša blagovna znamka je situirana pod krovno znamko »Okusiti Julijske Alpe«, ki bo pridružena tudi znamki
»Okusiti Slovenijo«. Ob kratkem pregledu je predstavila vse segmente vzpostavitve kolektivne blagovne znamke v
sklopu katerih bodo nastali novi turistični produkti.

3.9 POT MIRU
V letu 2020 smo pričeli aktivneje sodelovati z fundacijo Pot miru, ki je povezala
dediščino v Pot miru od Alp do Jadrana / The Walk of Peace from the Alps to the
Adriatic, ki krepi vrednoto miru in sodelovanja v Sloveniji in Evropi. Pot miru in
dediščina Soške fronte je s svojimi biseri vse bolj prepoznavna v svetu in uvrščena
tudi na UNESCO Poskusni seznam.
Namen Poti miru je obiskovalcem predstaviti kulturno-zgodovinsko dediščino,
naravne znamenitosti in etnološke posebnosti ter turistične ponudnike vzdolž nekdanje soške fronte, od Julijskih
Alp, doline Soče, Benečije, Brd, Goriške, Krasa, vse do Jadranskega morja ter po novem tudi v zaledju Soške fronte.
Na primer v Kranjski Gori se Pot miru prične v Parku miru v Kranjski Gori, ki je bil postavljen ob 100. obletnici
ruske kapelice pod Vršičem. V njem je s starinskimi fotografijami predstavljena celotna zgodba Vršiške ceste. Ob
Ruski kapelici pa bo moč podoživeti kruto zgodbo ruskih vojnih ujetnikov, ki jih je marca leta 1916 zasul plaz, ki je
prihrumel iz pobočja pod Mojstrovko. Razvili smo AR aplikacijo, s katero obiskovalec odpotuje v preteklost in se
prvoosebno spozna s tragičnimi zgodbami vojakov 1. svetovne vojne. Glavni cilj je bil čim bolj kakovostno in
barvito te zgodbe preslikati tudi v obogateno resničnost. Navsezadnje si je težko predstavljati, da se sredi dih
jemajoče narave skriva tako temačna zgodba.

60

Poročilo dela Turizem Kranjska Gora januar – december 2020
____________________________________________________________________________________________________________________

3.10

AR APLIKACIJA RUSKA KAPELICA
V letu 2020 smo predstavili čisto nov in svež produkt.
Ruska kapelica je eden izmed pomembnejših in lepših pričevalcev
o zgodbi gradnje Vršiške ceste. Zgodbe, ki je mračna in tragična, a v
sebi nosi močno sporočilo.

Ko mineva čas se z vsakim letom bolj oddaljujemo od poznavanja te
zgodbe in zgodbe ruskih vojnih ujetnikov, ki so v zaledju Soške fronte,
ki je besnela na drugi strani Vršiškega prelaza, gradili cesto čez najvišje
ležeči gorski prelaz v Sloveniji z namenom oskrbovanja fronte z municijo, živežem in sanitetnim materialom. Tudi
to je eden izmed razlogov, da smo pričeli s projektom razvijanja AR aplikacije o Ruski kapelici in Vršiški cesti.
Povezali smo se s podjetjem Escapebox d.o.o. in skupaj razvili aplikacijo, ki po besedah Marka Maučeca, vodje
podjetja Escapebox, te zgodbe »kakovostno in barvito preslika v obogateno resničnost«.
AR aplikacijo Ruska kapelica lansiramo na trg v času epidemije COVID-19. V času, ko se v turizmu dogajajo
premiki, ki bodo to gospodarsko panogo spremenili za vedno. Obiskovalci pri uporabi aplikacije ne bodo rokovali z
ničemer drugim kot pa z lastnim pametnim mobilnim telefonom na katerega si bodo poprej naložili našo
aplikacijo, ki jo lahko najdejo v spletni trgovini Google Play. Za uporabnike operacijskega sistema IOS je aplikacija
na voljo v spletni trgovini App store.
3.11 TIK TOK PROFIL DESTINACIJE KRANJSKA GORA
V Kranjski Gori je med sredo, 9. 9. in nedeljo, 13. 9. 2020, potekala edinstvena
promocijska akcija TikTok Kranjska Gora, katere namen je promovirati turistično
destinacijo Kranjska Gora na povsem nov način – z objavami na družbenem omrežju
TikTok. Ciljno občinstvo promocije je t. i. generacija Z, ki predstavlja tehnološkim in
družbenim trendom zveste mlade, rojene po letu 1995. Tako ne preseneča, da bodo tudi
vlogo promotorjev prevzeli mladi. Pomena tovrstne promocije se zavedajo tudi v Turizmu
Kranjska Gora, kjer so se odločili za sodelovanje s priljubljenimi mladimi slovenskimi
TikTok ustvarjalci. V primerjavi s klasičnimi »popolnimi« promocijami ali zrežiranim
resničnostnim šovom bodo tokrat ustvarjalci v leče pametnih telefonov lovili pristne trenutke, spontane vtise in
TikTok trende, ki hkrati vseeno nosijo v sebi skrbno načrtovano sporočilo Kranjske Gore. »To je sporočilo
destinacije s poslanstvom svojim gostom ponuditi transformativne pobege, prek katerih povežejo s stvarmi, ki so
jim zares pomembne«. Strateški cilj je bil doseči 2 milijona ogledov na TikToku pod ključnikom #kranjskagori in
posneti 100 TikTok videov za profil @kranjskagora.

4 OPERATIVNA FUNKCIJA
4.1 TURISTIČNO INFORMACIJSKA DEJAVNOST
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.
V TIC-u izvajamo poleg informacijske funkcije tudi posredovanje sob in prodajo spominkov. Za delo na TIC-u sta
bili zaposleni dve sodelavki in en sodelavec. Meseca novembra pa nas je zapustila sodelavka tako, da ostajata na
TIC-u trenutno zaposleni dve osebi.
4.2 ORODJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Poleg klasičnega posredovanja sob (telefon, mail) deluje Centralni rezervacijski sistem Portal booker. V
rezervacijskem sistemu »Portal booker« je bilo konec leta 2020 vključeno 50 aktivnih partnerjev.
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Zaradi razmer v letu 2020 smo se od 01.03.2020 odpovedali proviziji za posredovanje in rezervacijo preko TIC-a,
kot pomoč ponudnikom nastanitev.
Sistem je 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. Pomoč pri vnašanju podatkov pa jim nudimo še
vedno v našem TIC-u.
4.3 SPLETNA TRGOVINA IN PRODAJA TRGOVSKEGA BLAGA V TIC-U
V letu 2020 smo na področju trgovine posodobili in obogatili nabor izdelkov za prodajo na konsignacijo (spominki,
razglednice, pohodne karte, itd.).
Sistem spletne trgovine, kjer smo dali poudarek na prodaji izdelkov in spominkov za promocijo turistične
destinacije Kranjska Gora (sprehajalna karta, vodnik Julijana trail, skodelica, rutka, DVD ,itd.) je lepo zaživel.
Najbolje prodajan artikel je bil novi vodnik Julijana trail.
Prodaja trgovskega blaga se je v letu 2020 znižala za 70 %, zaradi upada tujih gostov, predvsem gostov iz Anglije,
pa tudi pretežni del leta je moral biti TIC zaprt zaradi epidemije COVID.
Po planu leta 2016 smo v spletni trgovini vzpostavili sistem plačevanja s kreditnimi karticami ter PAYPAL-a. V letu
2018 smo v sodelovanju z RTC Kranjska Gora vzpostavili sistem predprodaje in prodaje smučarskih vozovnic preko
spletne trgovine in v letu 2020 prodali vozovnic za malo več kot 6000 EUR, kar je napram leta 2019 veliko manj in
je posledica razmer( COVID).
V sodelovanju s posamezniki v turistični destinaciji smo vzpostavili sistem Trekksoft, ki omogoča spletno
rezervacijo 18 zimskih in 14 poletnih aktivnosti v destinaciji Kranjska Gora . V letu 2020 je bilo izvedeno 30
rezervacij aktivnosti. Rezervacije so bile izvedene za Canyoning Bled, Nordijski center Planica in Turistično društvo
in Center gorskega vodništva. Najbolje prodajana aktivnost pa je bila Zipline v Planici.
TIC Kranjska Gora je bil v letu 2020 odprt do konca marca, v času razglasa epidemije pa je delo potekalo od
doma in je bil TIC fizično zaprt. TIC smo spet odprli 22.05.2020, ko je bila epidemija preklicana in ostal odprt do
konca oktobra 2020, ko je bila spet razglašena epidemija. Od takrat naprej je TIC fizično zaprt, komunikacija
preko telefona, elektronske pošte in ostalih kanalov poteka nemoteno. Kot novost v letu 2020 pa smo uvedli
turistično patruljo, ki informira goste tudi na terenu.
Live chat
Na spletni strani www.kranjska-gora.eu je kot pomoč pri pridobivanju informacij na voljo 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.
Statistika obiskovalcev spletne strani, ki so uporabili aplikacijo Live Chat.

62

Poročilo dela Turizem Kranjska Gora januar – december 2020
____________________________________________________________________________________________________________________

Obiskovalci TIC-a
Država
Slovenija
Velika
Britanija
Italija
Nemčija
Izrael
Francija
Hrvaška
Avstrija
Ostali
Skupaj
2020

jan
149
128

feb
253
207

mar
32
9

apr
0
0

maj
39
0

jun
404
4

jul
1084
12

avg
1391
18

sep
850
27

okt
146
4

nov
0
0

dec
0
0

Skupaj
4348
409

134
30
0
17
63
6
125
652

86
45
3
25
44
22
110
795

14
2
0
4
6
1
0
68

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
40

41
273
0
5
13
22
77
839

141
792
0
81
3
28
461
2602

531
902
0
108
7
28
344
3329

67
505
0
14
0
14
25
1502

4
48
0
5
1
4
13
225

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1018
2597
3
259
137
125
1156
10052

0
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Skupaj
2019
Indeks
20/19

669

753

419

820

1229

3546

7029

8039

3149

1130

188

896

27867

97

106

16

0

3

24

37

41

48

20

0

0

36

5 PRIREDITVE IN ANIMACIJA
5.1 KOORDINACIJA PRIREDITEV
Turizem Kranjska Gora v letu 2020 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.
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FIS World Snow Day (18.1.2020)
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. Obisk prizorišča Svetovnega dneva 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.
Svetovni pokal invalidov (20.1.2020)
Karavana Svetovnega pokala se je ponovno ustavila v Kranjski Gori – tokrat že 5. leto
zapored in je na urniku tekem svetovnega pokala še naslednje leto, 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.

18. Lions Ski open 2020 (1.2.2020)
V Kranjski Gori se je v soboto 1. 2. 2020 odvil že 18. Lions Ski Open, tokrat pod
častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, g. Boruta Pahorja. Za
dober namen je smučalo 36 tekmovalk in tekmovalcev v štirih starostnih kategorijah,
prehodni Lions pokal pa je odnesla ekipa Lions kluba Ljubljana Forum, ki ji ostale
ekipe ponovno niso bile kos. V posamičnih kategorijah je bil absolutno najhitrejši
Luka Podjed s časom 27,30 s.

Zlata lisica (15.2.2020)
Tokrat se je zaradi slabih vremenskih razmer na Mariborskem Pohorju zopet prestavila v
Kranjsko Goro na strmino v Podkorenu. Meta Hrovat je bila najboljša slovenka na tretjem
mestu.

TJ training day Kranjska Gora (20.6.2020)
Vrnili smo se na kraj začetkov: kjer so mnogi okusili prve spuste v Bike Parku Kranjska
Gora in kjer smo imeli prvi Trans Julius Trening Dan pred tremi leti. V Kranjski Gori
nadgrajujejo tudi enduraške traile: letos na zemljevid dodajajo še enega!

6. Red Bull Goni Pony (5.9.2020)
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Letos na šesti izvedbi kolesarske dirke Goni Pony res ne moremo govoriti o rekordni udeležbi, saj
je bila ta zaradi ukrepov NIJZ skrčena na največ 500 tekmovalcev, lahko pa znova govorimo o
rekordnih časih. Absolutni zmagovalec kolesarske dirke z retro nostalgijo, ki ima zabavni predznak,
a ko gre zares, gre zares, je gorski tekač in turni smučar Luka Kovačič (39:39), med dekleti pa je
bila že četrtič nepremagljiva amaterska kolesarka Laura Šimenc (45:48).

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. V letu 2020 Turizem Kranjska Gora ni organiziral nobene prireditve. Z marcem smo pričeli z organizacijo
spletnih koncertov preko naših družabnih omrežij »Koncerti s Kavča«.
Vsak ponedeljek, sredo in petek zvečer so ljubitelje domače popularne glasbe ob 20.15 čakali unikatni koncerti
znanih slovenskih glasbenikov in glasbenic, ki so v naše domove prinesli drugačne, a toliko bolj posebne koncerte
v živo. Prenose vseh koncertov se je lahko spremljalo na Facebook strani Koncerti s kavča in televizijskem
programu ATM TV Kranjska Gora. Projektu se je kmalu pridružili: Pop TV s spletno stranjo 24ur.com, Radio 1 in
Radio Kranj. Po uspešnem začetku smo razširili nabor spletnih kanalov: Youtube, ETV, Vimeo in Twitter (Periscop).
Ob sobotah smo rock in pop večerom dodali še elektronski večer, kamor smo povabili Vanillaz, Recycle man, DJ
May in druge. Med tednom so nastopili Maja Keuc, Omar Naber, Jana Šušteršič, Tomi Meglič, Nipke, Nina Bauman
(iz skupine Panda), Ditka, Eva Boto, Ana Soklič, Šank Rock, Klemen Klemen, Andrej Šifrer, Ansambel Saša Avsenika
ter številni drugi znani obrazi domače glasbene scene. Serijo koncertov je v petek uspešno odprl Kranjskogorec
Anže Gregorič – Anzhe.
Število Facebook dosega Koncerti s kavča v letu 2020: 250.000
Doseg na Facebook: 246.000
Doseg YT: 138.400
Doseg na Vimeo: 34.000
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Virtualni prižig Adventnih luči
Prižig luči je bilo mogoče spremljati v živo iz Mojstrane, Kranjske Gore in Podkorena na Facebook profilu Kranjska
Gora, IG profilu Kranjska Gora ter na lokalni TV postaji ATM TV.

Virtualni obisk Božička
Božiček je otroke pozdravil na večer pred božičem ob 18. uri. Spremljali smo ga lahko preko našega Facebook in
Vimeo profila ter na programu televizije ATM TV.
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5.1 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV
V letu 2020 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
17.000 €. Zaradi razglašene epidemije v državi in kasneje zaradi strogih omejitev glede prireditev v letu 2020 v
veliki večini organizatorji na žalost niso mogli izvesti načrtovanih prireditev.
Projekti oz. prireditve, katerim so bila dodeljena sredstva iz razpisa so:
PODJETJE
PD Gozd Martuljek
KUD Jaka Rabič
KD Odmev

ŠD Lednih plezalcev Mlačca Mojstrana
TD Dovje - Mojstrana
KPD Josip Lavtižar

PRIREDITEV
Igrajmo se v Rutah
28. Aljaževi dnevi
3 x Božični koncert
Večer na trgu
16. Škerlovi dnevi
Žive jaslice v ledu
Pustovanje
Lavtižarjevi dnevi

6 UPRAVLJANJE Z OBJEKTI TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V TURISTIČNI DESTINACIJI KRANJSKA
GORA
Turizem Kranjska Gora upravlja z:
•
•
•

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
V drugi polovici zimske sezone 2019/20 in sezoni 2020/21 je bil po vzoru nekaterih slovenskih smučarskih centrov
vzpostavljen in uspešno prenešen v prakso sistem zaračunavanja tekaških prog v Ratečah in Planici. Med
septembrom in decembrom so bile zarisane trase, pridobljena soglasja za uporabo zemljišč in razvoz umetnega
snega ter sklican sestanek z lastniki zemljišč.
TRASA
Rateče – Planica: Trasa je bila začrtana na podlagi tras iz preteklih let. Na podlagi tega je bil izdelal seznam
lastnikov zemljišč, po katerih bi v primeru naravnega snega potekala trasa. Pridobivanje soglasij je steklo v
novembru, ko so bila na naslove lastnikov poslana soglasja za uporabo zemljišč. Predvidena trasa med mejnim
prehodom z Italijo in Ledinami poteka po polju, pred Ledinami zavije proti jugu in čez most proti Planici in
Tamarju. V začetku decembra je bil sklican in uspešno izpeljan sestanek z lastniki zemljišč. Uspelo nam je pridobiti
48 soglasij od skupno 87 poslanih. Odškodnine lastnikom so se obračunale 0,60 EUR na tekoči meter, skupna
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vsota predvidenih odškodnin v primeru vseh pridobljenih soglasij bi znašala 9.410,42 EUR, glede na podpisana
soglasja pa 7.101,00 EUR.
Ker vremenske razmere v sezoni 19/20 niso dovoljevale realizacije začrtanega kroga, je v izogib poškodbam na
zemljiščih večji del razvoza umetnega snega potekal po kolesarski stezi, po kateri je bila vzpostavljena proga v
dolžini 2,5 km in dodatno krajši krog po dveh parcelah v dolžini 700 m. Izvedenih je bilo šest razvozov umetnega
snega v skupni količini prek 4500 m3.
V sezoni 20/21 zaradi situacije vezane na Covid-19 sestanka z lastniki zemljišč pred sezono ni bilo. Trasa proge v
Ratečah je ostala začrtana enako kot pretekla leta. Pridobivanje soglasij in ogled tras smo pričeli meseca oktobra.
Poslali smo 55 pogodb, dobili smo 47 podpisanih. Z večino lastnikov smo podpisali pogodbe za nedoločen čas.
Odškodnina lastnikom je 0,60€ na tekoči meter. Skupna odškodnina je bila predvidena v vrednosti 5563,3€,
dejanska pa 5263,3€.
Zaradi ugodnih snežnih razmer in razbremenjevanja parkirišč v Ratečah, smo uredili povezovalno progo izpred
dvosedežnice v Veliki Dolini do Ledin.
V Kranjski Gori in Mojstrani smo z lastniki podpisovali pogodbe za nedoločen čas. V Kranjski Gori smo poslali 18
pogodb, vrnjenih smo dobili 12. V Mojstrani je bilo poslanih 17, vrnjenih pa 6.
V Ratečah je proge urejal Primož Poklukar, kjer so bile urejene vsak dan. V Kranjski Gori jih je urejalo podjetje RTC
Kranjska Gora vsak petek ali po vsakem sneženju. V Zg. Radovni pa je urejal Janko Lipovec.
Proge v Tamar je urejal Nordijski center Planica dvakrat tedensko ali po dogovoru.
Lastniki zemljišč v Ratečah, ki so z upravljalcem prog sklenili dogovor za uporabo parcel, so prejeli sezonske
vozovnice (1, 2 ali 3) glede na število tekočih metrov.
SISTEM PRODAJE VSTOPNIC
V zimski sezoni 2020/21 smo nadaljevali s prodajo kart, vendar samo za območje od Ledin do mejnega prehoda z
Italijo. Ostale tekaške proge so ostale brezplačne. Cenik vstopnic: 5 € za odrasle, 3 € za otroke od 7. do 15. leta,
seniorje nad 65 let ter dijake in študente in 60 € sezonska vozovnica.
Prodajo kart, upravljanje in redarsko službo na progi je prevzelo podjetje »Mateja Kustrin s.p.«, prodaja kart pa je
urejena v Bar-u Confine ob meji.

7 LOKALNO VODENJE
Turistični vodnik je eden najpomembnejših veznih členov med destinacijo, lokalnimi ponudniki in obiskovalci.
Izrednega pomena je, 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 usposabljanje, 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.
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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.
Kurikulum za splošni del izobraževanja za turistične vodnike je oblikovala Maje Čampelj. Maja Čampelj je
univerzitetna diplomirana komunikologinja ter certificirana uradna izobraževalka turističnih vodnikov z
akreditacijo Univerze na Cipru in Svetovne organizacije zvez turističnih vodnikov WFTGA (World Federation of
tourist guides assocciations), ki je članica UNWTO in partnerica UNESCO. Svetovna zveza priporoča, da splošni del
izobraževanja izvajajo akreditirani predavatelji, ki so hkrati turistični vodniki z izkušnjami pri vodenju.
Izobraževanja turističnih vodnikov izvaja za destinacije ter podjetja, ki se zavedajo pomena kvalitetno izobraženih
turističnih vodnikov ter predstavnikov, ki so pogosto edini stik obiskovalca z destinacijo. Sodeluje tako z domačimi
kot tudi tujimi podjetji, destinacijami in izobraževalnimi institucijami, za katere pripravlja ter izvaja izobraževanja
na temo tehnik vodenja, izboljšanja komunikacijske kompetence ter komunikacijskih veščin, trajnostnega razvoja
destinacij, trajnostnega turističnega vodenja, svetovnih trendov v turizmu, kreativnega turizma...
Za avstralsko-ameriško podjetje Travel Massive vodi oddelek za razvoj odgovornega in trajnostnega turizma, kjer
pomaga posameznikom in podjetjem ustvarjati trajnostne turistične proizvode ter dogodke. Vizijo razvoja
trajnostnega turističnega vodenja je v sodelovanju z World travel market predstavila v Londonu na Responsible
tourism day.
V letu 2019 in 2020 smo skupaj z ostalimi centri Julijskih Alp pod okriljem Višje strokovne šole za gostinstvo,
wellness in Turizem Bled pripravili tudi razširjen program tečaja za lokalne vodnike za Julijske Alpe. Tečaj je
potekal jeseni 2019, nadaljeval in zaključil pa se je spomladi 2020.
Tečaja se je udeležilo 21 kandidatov. Izpit je uspešno opravilo 7 kandidatov. Ponavljalni izpit načrtujemo v letu
2021, takoj, ko bodo razmere dopuščale.
V okviru usposabljanja smo za kandidate pripravili celovito predstavitev destinacije Kranjska Gora. V jesenskem
delu smo se srečali v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, kjer smo imeli 4 -urno predstavitev destinacije.
Opravili smo tudi celovit ogled destinacije z avtobusom in v mesecih marec-april 2020 vadili nastop. Zaradi
epidemije s Covid-19 smo se bili prisiljeni prestaviti na splet. Tako smo opravili 40 ur vaj preko Zooma.

8 DELO NA PREMIČNIH STOJNICAH
V zimski sezoni 2019/20 smo Alpsko vasico nadgradili s pestrim programom prireditev usklajenim s programom
prireditev v Ljudskem domu, ter z glasbo v času adventnih vikendov. V času božičnih praznikov je vasico poživilo
tudi pestro zabavno dogajanje. V adventnem času so bili v Alpski vasici prisotni različni ponudniki ročno izdelanih
izdelkov ter domačih izdelkov. Ponudba je vključevala tako gostinske storitve, kot ponudbo domačega sira,
mlečnih izdelkov, mesnih izdelkov, ročno izdelanih lesenih izdelkov, naravnih mil in krem, oblačil,…
V zimskem času od meseca novembra 2019 do marca 2020 so bili v Alpski vasici prisotni naslednji ponudniki:
- Mana Marish – ročno izdelani leseni izdelki
- Bernardis Paolo – domače salame
- Gaal Int. d.o.o. – naravna kozmetika
- Luna unikatni izdelka, Tania Košir s.p. – izdelki iz lesa, nakit, volneni izdelki
- Trgovina na drobno na stojnicah in turizem, Ram Bahadur Khatri s.p. – oblačila
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-

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, Martin Cerkovnik s.p. – domači siri in mlečni izdelki
priznanih slovenskih kmetij
- Sara Movrić Mertelj, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji – domače marmelade
- Romana Gašpirc, osebno dopolnilno delo – pletenine
- Šfiligoj Radoš, osebno dopolnilno delo – kmetijski pridelki, vino, olje
- Slaščičarstvo Cukrarna, Lina Butenko Černe s.p. – domači piškoti, sladice,..
- Jusuf, prodaja in peka kostanja, Jusuf Havziu s.p. – prodaja in peka kostanja.
Poleg vseh teh ponudnikov je bila v Alpski vasici prisotna tudi gostinska ponudba:
- Gostišče – picerija Zoisov grad, Aleš Gorenc s.p.
- Dar Tar Alp, podjetje za turizem, gostinstvo in storitve d.o.o.
- Jana Hojnik s.p..
Zaradi nastale situacije glede COVID-19 v letu 2020 je bila Alpska vasica odprta le do 13.3.2020.
Prodaja na odprtih stojnicah se je v letu 2020 začela meseca junija in je trajala do meseca septembra 2020.
V poletnem času so bili na trgu pred cerkvijo s svojo ponudbo prisotni naslednji ponudniki:
- Mana Marish – ročno izdelani leseni izdelki
- Gaal Int. d.o.o. – naravna kozmetika
- Luna unikatni izdelka, Tania Košir s.p. – izdelki iz lesa, nakit, volneni izdelki
- Trgovina na drobno na stojnicah in turizem, Ram Bahadur Khatri s.p. – oblačila
- Šfiligoj Radoš, osebno dopolnilno delo – kmetijski pridelki, vino, olje
- Sara Movrić Mertelj, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji – domače marmelade
- Novak Mojca, osebno dopolnilno delo – stekleni izdelki
- Jašovec Romana, osebno dopolnilno delo – nakit
- Radovan Jelina, osebo dopolnilno delo – sadje
- Mertelj Danaja s.p. – izdelki iz keramike
- Šmid Maja, osebno dopolnilno delo – ročno poslikani svileni izdelki
- Baloh Kraljić Katja, osebno dopolnilno delo – ročno izdelani tekstilni izdelki
V času od novembra do konec decembra 2020 Alpska vasica ni obratovala zaradi epidemije.
Najem stojnic in hišk zaračunavamo skladno s cenikom.

9 INVESTICIJE
V letu 2020 je bilo nabavljenih za 3.005,27 EUR opredmetenih osnovnih sredstev, in sicer dva prenosna
računalnika in črpalka. Vsa oprema, je vodena kot sredstva v upravljanju.

10 SVET ZAVODA
V letu 2020 se je Svet zavoda sestal sedemkrat. Tako kot vsako leto je obravnaval poročilo za preteklo leto in
potrdil program dela za prihajajoče leto. V mesecu juliju 2020 je bil izvoljen nov Svet zavoda z novimi člani z
mandatom 4 let.

11 PREGLED STROŠKOV IN PRIHODKOV
Pregled stroškov in prihodkov je podan v prilogi.
Ocenjujemo, da je zavod deloval skladno s plani in zastavljenimi cilji.
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Pripravili:
Blaž Veber
Sabina Žerjav
Kristjan Čehajić
Mojca Mežek
Elizabeta Skumavc
Nataša Makovec
Matjaž Podlipnik

Blaž Veber
Direktor
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